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 نادوسلا ىف ىدبملا ةلود مايق- ”
 لاما تيبنيمأ عم فاؤللاةلباقمركذ *
 لاومالا نمىدبملا همنغام ركذ هب

 ىدبملل فلؤملا ةلباقم ركذ ١
 يثياعتلل فلؤملا ةلباقم ١

 ةنيدم ىدهلا لوخد ركذ 4
 موطرطلا

 ىف هنجسو فلؤلا يلع ضبقلا ٠6

 موطرملا
 كلذ دعب موطرملا ىلاهأ ركذ ٠
 نيمالا دمحم خيشلا ةلباقم ركذ ل

 هتافوو ىدبملل

 نامرد مأيلاىدبمل لاقت ركذ ٠و

 ةلقندثداوح 7

 ىدهلا خيشلا ركذ
 ىدهلا خيشلا ةمقاو ركذ نول

 « رنشتكو نودرغ ىدب نيب نادوسلا باتك نم ىناشلا ءزملا تسربف 9

 ىبأ ميركلا صوع دوفو رك ذ ه١ 7

 اشابدوايؤطصم عمىدمملا تارباخع فى

 ىدهملا نرم لوالا باتكلا مب

 اشاب نطصبل
 د د »م ىناثاباتكلا م:

 ىدهلا خيشلا لتقو روك ة مقاو
 هلقند ىلا اشايرنشتك لوصوركذ م

 | ةلقثدىلاةيزيلكتالا ةلجلا لوصو
 ةمقاوب هلتقو لرا لارتملا "هلم مو

 ْ ناكبرك
 حيلط وبأ ةعقاو 4

 "زمنا لحود نيستا ذوب

 ةمتملاف زيلكتالا لاتقل

 ىلا ةيزيلكن الا "هلمملاةدوع ركذ ه

 هلفند

 نييحيسملاو سسقلا ءادف ركذ ه4

 رانس ةيراحل شيملا هيجوت ركذ هه
 نيسح خيشلا بادتتا ركحذ هه

 السك ىلا ءارهز

 ةيودبملا ىلع ةيركشلا ميعز نس
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 ةفيلخ اشاب نيسح نييعت ركذ ه٠
 ةدبابلا "يق ىف ىدبملل ةعاد

 يدبملا دوقن ةناخيرض ركذ هم

 ىدبملا دالوأ ناتخ ركذ هم

 ىلع هجنع ىبأ نادم نييغت ركذ هو

 نافدرك لابج

 هتافوو ىدبملا ضرم ركذ ١

 ىدهملا ةريس نم فرط ركذ 0
 ىشياعتلا ةجرت 7

 يشداعتلاةفالخ

 ىثداعتلا بيذاكأ لوأ 3

 كلذ دعب موطرملا لهأ نأش هب

 ىجضالاديمللعامجالاركذ 4

 ىشياعتلا ىلع دونهلا دوفو ركذ 5

 ! ميلستو فارشالا ضاقتنا ركذ 3

 تايارلا

 رارفو رانس ءارمأ يلع ضبقلا ه5

 ا ىوضم خيشلا

 ضيبالاب ةيداهملا نايصع ركذ
 نافدركر ريمأ لتقو

 ٠ لابجلا ىف هجنع ىبأ لامجأ ركذ |
 لقز دلاخ دمحم صاخشا ركذ !

 هئجسو روفراد نم نادوسلا ىلاهأ ىشيامتلا ةوعد م١

 ١ نيمأ نايلس دمحأ يلع ضبقلا |٠١4 نامرد مأب جحلا ةضيرف ءادال

 هلزعو لاما تيب | يدهلاة يل نمةرعشلاةلأمركذ م
 ' هلقن دىلازيلكت الا ةدومبةعاشالا ٠١ اهطوقسو رانس عئاقو ركذ 5

 ةلقند ىلا ىوجنلا نمر لادبعذافتا ٠٠ اهطوّتسو هلسك ثداوح ه/

 ىثثياعتلا ىلع روفارد؟ضاقتنا ١١و شواردلا نيب ةمقاو لوأ هذ

 ابعاضخاو ٠ ششابحالاو

 | ةشيملابةيركشلاهليق قال ركذ 1٠١ | نمو تفع دجأريدملا لتق ركذ ه١
 اهئامتز لتفو داوقلا نم هعم
 00 لاا ا ا 2 2-3
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 أ |
 ةفيعص

 شبقلاو ةيابضلا ةليبت ركذ
 ةيبونجلا تاهجلا يف اهميعز ىلع 7

 ةنيوج ةليبق ضاقتنا ركذ ٠
 شيابكلا ةليبق برح ركذ ٠

 دليفوين لراش ىلع ضبقلا ركذ 6

 لتقىلا شابحالا بورح ركذ ١

 انحوب ىثاجنلا |
 ةشيملاب ردنق حتف ركذ 11

 ىازلا ةيالوو هجنع ىبأ ةافو 3

 1 .ليط |
 ىثاجنلا لتقو تابالقلا ةمقاو 1

 نييودبملاممءاوتسالا طخ ناش ليلا

 ريرب نم ريما دمحم لزع ركذ 6

 هتومو أ

 راجتو ىوافير جلا ميهاربا رونلا 145

 ربر, ىف نيبرصم ا ا
 قرشلا نادوسلا 7

 ىف هزيمج وبأ ىدبلا روبظ 3

 روفارد ا

 ةشياعتلا ةليبقو ىشياعتلا نأش ٠40

4 

 ةفيحص
 ىثشياعتلا ةناضرض ركذ 1

 دورابلاوةريخذللرادءاشناركذ

 رحب ريدمكب نتبل توم ركذ
 لازفلا

 جارختساو يلمجلا رمح مدقملا

 صاصرلا
 موطرملا لبق ماظعقارحا ركذ

 روبقلا شنو

 ةريزملا دالب بيرخ ركذ

 نامردماب اباهأ دشحو

 موطرملا برخم ركذ لح

 يلا هعاجراو فلؤملا رارفركذ لل

 نامرد مأ

 فلؤلملا فارتحا ركذ

 نبدلا خيشب بقلملا نامْع ركذ
 ىثشياعتلا نبا

 ةابجلاو جارمخلا ىلع مالكلا

 لامعلاو

 نييتخلا ركذ
 ىوجنلا نبا لتقوهلهن دثداوح م

 اها

. 
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 ءان ىدحاب فاؤملا جاوز

 ىشياعتلا

 ىواسنهبلا نسح ىالاريماركذ
 كب

 هتاباتم يف فلؤلا هيقلام ركذ
 ءارمالا ضعل

 مجرم مأنبارداقلا دبع ىنن ركذ
 نيتأرملا ةصق ركذ

 اشاب رهام دمحم ةلاسر ركحذ

 تلد
 دبع دمحم خيشلا ةلأسم ركذ

 هبلصو دجاملا

 ىدبملا ةبق دييشت ركذ
 ١م. ىتتس ىف ىف ةعاجلا ركذ

 ابو

 ةريزملاونامردما ىف ةعاجلا
 ربرب ملقا ىف ةعاج ا

 هلقتد ف ةعاجلا

 هلك ىف ةعاجلأ

 فراضقلا ىف ةعاجما

 لا

 هلتقو يلازنلا رارف ركذ 4
 نيمأن الدعميهاربا بلص ركذ 38

 لاملا تيب

 نالدع ميهاربارابخأ ةيقب ركذ 0
 جاملا ةرداصم ةلاسمو

 مداعلاو ةدبابعلا ةثداح

 دمج وبأ لع ةدبابعلا ةراغ ركذ "+

 رق نامن ناملس لتقو
 دعس ىلع جاملا توم ركذ 4

 ةيلوتو مدآ نابع توم ركذ ٠
 هلديدجأ دومحم

 يشياعتلا ةشيعم ةفصركذ فلي

 نيحاطبلا ةثداح ركذ مو

 ؛ كلذ دعب لقز دلاخ دمحم نأع 0

 صاصرلا جارختسا ركذ 7٠
 أ

 نداعم نم لحكلاو ساحنلاو
 ساحنلاة رفح

 نييلمجلا تانب ركذ ٠6
 نم شيلا باحسلا ركذ
 تابالقلا
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 كاشلا لعل مط ىازلا ةراغركذ ففي

 هنقد نامع رابخأ ةيقب ركذ ”0/
 نم شواردلا ةميزه ركذ فذ

 رآرامأ رابخأو بودنه

 ركوط نم هنقدنامعةعزهركذ قو

 كلذ دب هنقد اع نأش 4

 ىلع كلذ دمب نادوسلا ةلاح 49

 لاججالا

 نم ةعاجو فلؤملا نيمت ركذ 6+
 ءارمأ نييرصملا

 ىف تاواصلا ىتمزالم ركذ 7
 دجسلا

 فيرش ةفيلملا ضاقتنا ركذ لو
 ىدبلا دالوأو

 بزح راك ى ع ضبقلا ركذ ١

 مولتقو فيرش ةفيلملا

 فير شةفيلملا ىلع ضبقلا ركذ ٠
 هسيحو

 رداقلا دبع ىلع ضبقلا 0 0

 ةفيحص
 عم يدبلا ءاسنا نأش ركذ 3

 ىشياعتلا

 ىدبملا دالوأ نيس كو 3562

 نوباصىلوملادبع ةرماؤم ركذ مم
 يشاعتلا لتق ىلع

 نم دمحأ دومحم مودق ركذ 6

 روفراد
 نييلمملاءارمأ يلعضبقلا ركذ مح

 مهيقتو

 هجرق يبأ ريمالا فن ركذ ١

 ١ لاملا تيب ركذ ىلا ةدوع مدح

 نامرد مأ روس ركذ 7

 نم: لمط ىكازلا مودق ركذ "هو
 نامردمأيلاةدوشف

 زارت يأ فكان 1
 كيلنمو ىشياعتلا قئالع مه

 هلتقو لمط ىازلا نجس ركذ و
 ١ نامرد ماب

 هفيلخ نيسح لاص لتق ركذ ١“
 نيب ( تدروغ ) ةمقاو ركذ ”.+ امهلتقو ميركلا دبع دمحو ناس
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 ةنيحص

 نييدهملاو نييلاطيالا
 هلسك نييلاطبالا لالتحا ركذ م.م

 رابخأو ىربوصأ ركسعم ركذ 9

 ليضفدمأو لع دماح

 كلذ دعب نادوسلإ لاح لاججا م.م
 حاولالاب سانلا ةءارق ركذ

 اشاب نيطالس رابخأ ةيقب ركذ مل»
 هرارقو

 نيذلاو لحفلا دمحأ فن ركذ مك

 اشابزيطالس رارف ىلع هودعاس

 ةعامجو ةزم ميهاربا نجس ركذ ساه

 ربرب نايعا نم
 هتاماظنو نجسلاركذ ىف ديبمت ماو

 نجس لكي عرياسلا مسا قالطاو

 فلؤملا نجس ركذ مم١

 نيئئارابخأو نجسلا ىنةهليل لوأ مب#
 ةوبنلا نايعدب

 مادعالاب فلؤملا راذنا مدأأ

 ىلع نب دمحأ ضاقلا تق ركذ مب

4 

 ةفيص

 نيسحلا خيشلا ةيلون رححذ مم
 اربص هلتقو ءاضقلا ءارهزلا

 نجسلا ءارفخ معو

 نجسلا ىف ىلوالا مايالا مسح

 تلؤلاو دليفوين لراش مسب

 ديق يف نائورقم

 هئاسنو هلزم ىف نجسلا ريمأ مسد

 نينوجسملا ةالمص مسوي

 فلول ىلع موي لك لير ةيبرض ++
 نجسلا يف ةيسابعلا ةردانلا م٠

 ةوبقلا لاطبا ركذ م4؟

 ' مرابجاو نييحيسملاناتتخا ركذ اانا

 تاجوزلا ددعت ىلع

 تاما نبا نجس ركذ م45
 ةلقند هلم لبق ىشداعتلا <

 ةيودهملا سيساوج م٠
 رس امرا لكل ور
 اهيلع ”هلمملا لبق هلقتد موا

 يشياعتلا عمبرقتلاة لأ مركذ م

 تر
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 هذه تأدتاو ناتق مل ءاسنلا نا ريغ م ناكولو ركذ لكو لافطالا 0

 هلآو دمحم. هنايينأو هلسر ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو. هنال 1ىلع هلل دجلا

 هنايلوأو هبحصو

 رنشتك نيب نادوسلا ) باتكن م لوالا ءزملا ينانيهتادةف دعبو

 (امشابذودرغ ) ركذلا بيطلا لتقب موطرحلا طوقسةثداح رخآ ىلا ( نودرغو

 ركذن نأ ىقبو . هرسأ يف ةيماهلاو انعوقوو يدبملا ةضبق يف دلبلا عوقوو
 ناعتسملا هللابو لوةنف كلذ الام باتكلا اذه عوضوم نم

 نادوسلا يف يدجلا ةلود مايق

 اهطوقسف يرمعملا نادوسلا ميلقأ ةمصاع موطرحلا ةنيدم تناكام

 يذلا ةلقثد ميلقاب ةريعالو هل ًامسضاخ هلك :!دوسلا ريص يدسبلا ةضبق يف

 دمب هل امضخم مل ناتئيدم دجوت تناك هلا !6 ةيزيلكنالا ةلجلا رقم ذئتقو ناكأ|

 امبعو (اكاتلا)ةيريدمةمصاعةلسك ةنبدمو رانس مياقاةمصاع رانس ةئيدم اهو

 امهطوتس برقب ةرذتنم تناك نيتئيدملا كيت ةلاح ناف سمالا نم نكي
 هناكم يف هلك كلذ ليصفت يتأيسو

 لتقو لجرفلانيرشعوةمبرأا طوقس موي مول رما ناكس نمل تملا ددع غلب

 ماوالا(فيرش)ةفيلملا ردصأس مشلا قو رش ليبقو.رجفلاعولط دنعةحذملا|| "٠٠
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 نيف

 نيمأ ردصأو مونلا سبالمب مهلزانم نم ناكسلا حرخأو لثقلا ن ءافكلاب

 شيتفتل قدنلا باب ىلع 0 ىبارمملا دلاخ جياملا ىلا ارمأ لاما تيب

 ركسعمو قدنملا نيب ةعقب يف ءاقبلاب او مأ نيذلا ةئيدملاناكس نم جراخ لك

 ىلع شيواردلا ىلوةساو قرحما راو سراقلا دربلل نيضرعم ىىوجنلا نبا

 رابكو لزنملا بحاص نوعدتسل ثيح سانلا بيذعتب أدب يلاتلا مويلا يفو لزانملا
 ترفك كلنا ثيح هل مملوقي هتلاكم نؤدتببو نيمالا لزنم ىلا هتلئاع دارفأ

 كلام مرحو كمد هلوسرو هللا ردهأ دف ىذا تبراحو هلوسرو هللا

 ايندلا ىف كل ةمالسالو كمد نع افع يدبلاو يدبملل اًمح هريصو كيلع

 هذمل نعذأ ءاوسو طايخلاو طيملا ىتح كلاومأ عيج ميلشبالا ةرخآلاو

 ابفصن ةأرملاو طوس فلا هيرض نم دبالف لس ل وأ هلام ملسو ٍبيذاكالا

 ليللا ىف درابلا ءاملا هيلع بصيو ضرالا ىلع قلبو هالجرو هادب قثونو
 ةعتمالاو لاومالا تعمج ىتح ًاربش باذسلا اذه ىف ناكسلا ىقبو

 ٠لاملا تيب ىف

 (بيرك )همسا الجر ناموطرحلا طوقس موب تعقو يتلا ثداوملا نمو
 مسا مهيلع قلطي نبذلا فيرش ةفيللا سارح كرمو ىدبملا براقأ نم

 همسا يرصم لجر لزنم اواخد هبراقأ نم ةرشع وحن هعمو ( ةيمزالملا )

 ناكو الام هب اودجي مف لزنلا اوشنفو ةينامثا اولتتف ةوخإ ةعبس هل ميهاربا

 ةعتمالا طسو ىف همامعأ ءاسنوهمأ هتفخاف رمعلا نمةعساتلا قمالغ ميهاربال

 همأ تءارتف هوجرخآو شيتفتلا نوضغ ىف هب اورثمف لتقلا نم هيلع افوخ

 ةعبسلا همامتأو هدلاو نا هل ناقو هئاقفرو بيرك مادقا ىلع همامعأ ءاسنو

 فيك لاقو نمل تفتلاف يبصلا اذه انل تكرت امالا ىدبملاب كلاسنف اولتق
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 سيل تانسسم ءاسل نكلكو ةسضفالو ًابهذ نكتيب ىف دجن مل نحنو هكرتث
 عطق ىنامث ىصلا اومطق لاقو هلاقفرب حاصمئاهيلا سفنلا ليمت نم نكي
 يبصلا هؤاقفر لوانت ىتح ةرابملا هذه متي لوةمطق نه: مةدحاو لكل اوكرتاو
 فولالابدمي ةثداملا هذه لثمو ةمطق ةأرسا لكل اوقلأو مطق ىنامث هومطقو
 اهتاوخا ىلع ةلالدلل هذه اهنم انركذ

 تانبنمءارذع فلا وحن لاملا تيب نيمأ لسرأو يابس ءاسنلا تذخأو
 لاطلاو نسملا تاوذ نرم ةاتف نيثالث نهنم ىدبملا راتخاف نيبرصملا نايعأ

 يوذو هسرح ىلع يقابلا عزو ةئيدملا ناكس نييرصملا ءاهجو نم نهؤانآ

 نيبلا كلمب تاوطوك نبلكو هتبارق
 يتياعتلا لا دبع ىلا ءاسنلا نم ايظع دع لاملا تيب نيمأ لسرأو

 الك راصواضيا هتبارق ىوذو هسارح ىلع يقابل عزوو نهم يراذعلا هيدل يتباف

 هتيشاح لاجر دحأ يل هيد ةدحاو نم هرطو ىفق

 نب ىلع نيتفيلملا ىلا اسنلا نم تائب اضيأ لاما تيب نيمأ لسرأو

 نم ريثكو .ىثداعتلا هللا دبع لمم لثم نهب امبلمت ناكو فيرش دمشو واح

 نبرضو اهلا اباذع نيذمف نوب روجفلاو قسفلا نم نمنتما ةوسنلا كئاوأ

 ىلع توملا ناضف نهنم ريشكو ”نهسؤر روعشتّماحو احربم يرض

 نم ةينادوسو اهيأ ةهج نم ةيكرت ىهو قجانصلا دحأ ةأرما تيأرو ةايملا
 ميلسنت نم اهعانتما رثأ ىلع احلا ىذلا باذملا نم ًاصلخت ترحتا ابمأ ةهج
 ىف ءارقلا خيش اًمسلا دم عيبشلا ةأرما تبرضو ينباعتلا هللا دبمل اهسفن

 يثيعتلا هللا دبع ىلا اهسفن ميلست نم ابعانتمال روبش ةتس تبذعو موطرحلا
 ةاتف فلا نيثالثو ةسمخ نع لقب ال نيبس ينئاوللا ءاسنلا ددع نا ةصالملاو
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 هو

 امأ ةاتف نيرشع ىدبملا ءارمأ نم ريم غصأ دنع دمت كنا كلذ دهاشو ١

 نهددع ديزي مهم دحاو لكنه ذخأي يناوللاناف ىدبملابراقأورابكلاءارمالا

 مدلل لب تايننلا ل كتلوأن وسلتخم مل ئراقلاننظي الوءارذعن ب رشملا ىلع

 انفلا مسا سمأ .أ لكىف حض وم لاملا تيب نيمأ وأ ءافلحلا دحأ وأأ ىدببملا نم صان

 كلمب اهؤطودل لحي هل ةمينغ نالفل تيطعأ اهنأو اهفاصوأو اهدجو اهيبأم او

 يدهلا عابتا نم هدنع تدجو نمو دلو مأرصت ملام اهعيب هل زوجيو 7

 هيلع ضب هلاومأ رداصت اهانحرش ىتلا تانايبلاب ىمأ هبدل سيلو ةأرما

 ١ قراس ةلماعم لماعيو

 اذه نكلو لمب امل ةأرسما لك يبس هيف رظح ؟سمأ ردصأ يدبلا ناكو
 ليمتال رظنملاةحيبق وأن لا ىفةنعاط ةأرلا تناك اذا الا هب لمميال ناكرمالا

 نف نوسالمعلخ دعب نبشتفو ءاسنلا كسميلاملا تيب نيمأ ناكو سنثلا اهلا
 تدرطو ترها بيع اهب دجو نمو تذخأ بويعلا نم ةميلس تدجو

 هتركذ .ضاسعالاو لاومالا ةهج نم موط رلا ناكسب يدبملا هلمفام لم اذه

 ماقملا قح يفوأ نأ نود.ماوعالا تينةأ ليصفتلا تمت اذا يننال زاجيالاةيان

 رقيق نم اوجرخ نيذلا عيمج نا هيف لاقاروشنم يدبملا ردصأو

 نمز ينل صحدنال ًاعرش مهجاوز ريتميال موطرح ا ( قدنخ ) ىا موطرخلا

 ىرسالا كنلوأ نمنيجوزرلك جاوز دّقمل مأو هتثمل لبق تناك ىتلا ةرتفلا

 اهجاوزدّمع فلاتسال بابشلا نم ةيقب وأن سملا نم نم ءىث * ةأرملا يف ناك اذاو

 ةدينغ فخؤت لب
 ىقتع موط رحلاب دجو هنأ يف هيتفتسن ئدبملا ىلا لالا تيب نيمأ بتكو

 ءاقرالاوأ رارحالاك نولماعي لبف ديمي نمزب ةنبدملا حتف لبق مهلاو مهقتعأ
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 قتملا كاوأ ةلماسمب هرمأو مهقتع ربشييال رافك اوهتعأ نذلا نأب هباجأق
 " ,اقرالا ةلماعم

 لالا تيي نيمأ ع فلولا ةلباقمركذ
 راهلا فصتنم يف دونملا نم يمم نمو يسفن تثملسأ ىنا تركذ

 قتئاموحن ىب طيبحب لاما تيب نيمأ يلا ىنوقاسو فاتك ينوقوأو لعن اوضبنف
 رفاكاي نولوقبو يب نوحيصي مهلكو مهفويس نيرهاش شيواردلا نم رفن
 لزاملا تدجوو ةنيدملا نايعأ دحأ كوكراملا ركب ىبأ لزنمي هتيفلاف هللا ودعاي
 نهزرفب لفتشموهو ءاسنلاب أولم

 نمةدرجم ىهو ةناتف ةاتف ىلا رظنلاب الغتشم ناك هيدي نيب تفقوأ الو
 عومدلاو ةرسيو ةنمم اهلقي وهو اهتروع اب رتسن ٍةقرخ اهدي اهسالم
 نم غرف نادعبو « للاي كئاضقب انيضر » لوق يهو !منوفج نم طقاست
 ١ تفثلا مث ضييالا هجولا اذه نم هلل ةوعأ لاقو ىوحن تفنلا ةاتفلا ىمأ
 اشاب ميهاربا وه اولتف رفاكلا اذه وه نم محل لاو يلوح نبذلا سارحلل
 نودرغ لاومأو هلاومأ رهظب امير هانكرت اولاقف هولتقت مل اذامل لاف يزوف
 يلاومأ نا تلتف لاومالا هذه ىلع رفاكايانلد لاقو ىب حاص مث ةموكملاو
  مئابظنحي دلكوم تسلف ةموكحلاو نودرغ لاومأ امأو يلزنم نم تذخأ
 أ لاومالا هذه ررظيال رئاكلا اذه لاقو ىلا مدقتو هدمت نم هفيس لتسا
 أ انلديوا هبقعت امبير هثجرأ هل اولاقو هلوح نم هكسماف هئايحتسا نم ريخ هلتقو
 ! مهنم دحاو سلجو ضرالا ىلع ينوحرطف دسيبملاب حاص مث لاومالا ىلع
 | الدباف اههدعاوس تلك يتح ىنابرضو طايسلا نانلا كسمأو ىسأر ىلع
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 سيلو لام نودرغل سيل مل تلكف ىمسج نم مدلا لاس ىتح نيرخآ نينناب

 نوبلا قاروأ ريغ لام ةموكحلل

 ىننوقوسل هيف ماأ ةلالث تيفو نجسلايف ىنوجز يمسج قزمت نا دعبو

 ةحورو ةودغ لكيف برضلاو قاطنتسالل

 ىب ايم فاتكلا قونوم نجسلا نم نم ىنوجرخأ ثلاثلا مويلا فو
 عوولاب نيروبسشنلا ءارملا دحأ هب تدجوف ىلزنم ىلا ىنواسرأو سارملا

 دجأ م ىلع اهضرمعةقرو يف اهتتكو يتمتمأ عج مئانفلا لغ نع دعابتلاو

 قييإو اهلع تيلوتسا املك ةرمهاظلا لاومالا نا يل لاق مثاهنمادوقفم ايش

 ذخأف ضرالا نطب يف يش فخأ ل ين تلتف ضرالا نطب يف خام ريغ

 فخأ مل يتنا هل تلقف فيسلاب ىلع لي 3 آو ىرخأ ىنددهمو ةراث ينظعوب

 نم هلم فخام ىممو ينقاسف هيلع تيلوتساام ريغ لام يدل نكي مو أيش
 لاملا تيب نيمأ ىلا ةهوجي ىلح ضعبو دوتتلاو ةيضنلاو ةيبهذلا ةمتمالا
 نحن ريمالا هل لاقف نآلا يتح يح رفاكلا اذه مي فيك لاق ينرظن الف
 تيب . نيمأ لاق مث ةموكحلاو نودرغ لاومأو هلاومأ انل روظي يتحهلتق لجؤن

 امهتذخأناتيشبح ناتيظح هدنع هل لاقف ءاسن هدنع كي ملأريمالا كلذل لاملا
 نذالا ذخأو ىلع اعضرع لبق اهذخأت فيك لاما تيب نيمأ لامف ىسفنل

 اههريخ لاملا تيب نم بلطأ الو ىنيسب امهتذخ أ تا ريمالا هناجأف ىنم امهب

 فقاوانأو هركشف اهيا كتكلموامهيذ كل تكراب دق هل لاقف امهف يل كرابف
 فاتك ناقوثوم يادعاسو

 دجوف ابحتفو ىتعتما اهفررتلا قيدانصلا ىلا لاما تيب نيما مدقت م

 موط حلا عانص ةقيرط ىلعرب. . نمةعونصم ىاشلاو ةوبقلل مقاوطو يناوص|هنمض
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 نم ةدخاو لك اهنم فلأتي ةكوبسم كالسا نع ةرابع ىهو نيرهملا
 براحتو يدبملاودعاب رفاكاي ىل لاقو لاملا تيب نيمأ ىلا تفثلاف ىناوالا كلت
 / رافكلا همنصيام لثمىناوأ اهتمتصوهتضفو ىدهملا بهذ تناتا اذ امل هراصنا

 اكلم نآلا راصاملو ىل اكلم ربتلا اذه ناك امل كلذ تمنص يما هل تلقف

 كلنا عم كلل اكلم ناكدنا كل نبأ نم ىل لاف ءاشيام هب عنصي هناف يدبملل
 ينيرضو حاورالا يتح هل لالح كلم موطرحلا يفام لكو يدبملل براحم
 هوذخ لاق مىهجو ءامدلاب يضخ ىتح نار ىلع نيتب رض هدب ىف ناك طوس

 ثيحارفصو عيطتسأ الةلاحب تخاف . ايندلا نم هحيريل ةجرق ىبا ريمالا ىلا
 مهو ىلوح بارلاو فويسلا نيرهاش شيورد ةئامئالث وحب ىب طيح ناك

 ناوبدب الزان ناكو ةجرق يبأ لزنم تنلب ىتح هللا ودعاي رفاكاي نوحيصي
 مو دمبلا نم مهتهقبق تعمسو سانلا نم اريفغ اج بابلاي تيفلاف ةيربدملا
 امبسنالم نم نيدرجم نيلجر ترظنف فوكتملا عمإبا ىلع ىنواخداف نومحدزم
 اص نبا وهو قجانصلا دحأ ملاص اغأ دماح اهدحا اذاف امهيف رظنلا تنعماف
 شيواردلاو هتبارق يوذ نميناثلاو هركذ انل مدقت ىذلا يمادف ب بحاص كلملاكب

 ىب نولمغيس مسهنا كاذ ذإ تنقباف نوم ليببال نلعب اب امهنونمطي
 اا رضمنالجرلا طقساربخأو نيلج .رلانيذهم هنواعشام لثم

 ةدهاشمل ىفاقيا ناكوامبيلع اوزهجاف ىسالمباصأو يمجو ىلع امهمدرباطتو
 يالا : هنوبطي ام ىلع مل دال يناهرا دست . يظنلا رظنلا كلذ
 تمسو امب يرطاخ ”نأطاف اهم نسحاب رف ةبيحتلاب هتأد باف ةجرق ىبأ

 هيلا ممسسير مدقتف اذه نم محل لاقو سارملا ىلا تفتلاف ةشاشبلا نه هيف

 اولمفق هقاثو اوكف لاقو نانحو ةنيكسل يللا نيلثلاف هممسأ ملالوق هيلا رسأو
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 مالا و الغلا تالا-دشأ يف ذئتقو تنكو تسل ضرالا ىلع سولإ ابين سمأو

 يللاقفتاملا لبق ءامةيرش بلطي رساجتأأ ريمالا ىديساي هل تلتف برضلا
 ءامابجوزمم لسعلا نم بارش راضحاب هنالغ دحأ رعأو « ريخ لكب كرشأو

 ءاملا سلط ىلا ةجاملا ىب تدتتشاوأأيقلا دس مقتل هنهةعرج تاوانتف ىل همدقف |
 همسا ةردذلا زيخ نم ءىثب جوزمم ءامب يلرماف ءاملا بلطي ءاجرلا هيلع تدعاف
 لاقو نبطاخةهرب دمبوةجاملا ردق هنم تاوانتق أمظلا لبزيو يذني(هءربالا)
 حبصأ لاملا ناو نامزالا نم همدقت 5 سيلىدهملا نمز ناو ةيناف ايندلا نا
 لام يل سيل ىديساي هل تاق هللا بضغ يف عقو هنع هافخا نمو هل اكلم

 ريغ اهف سيل ةيريمالا ةنازملاو هدنع لامال نودع ىنم ذخأام ريغ

 قدصلاالا تلق امينا هلي فلحا تقف ميظنلا هللاب يل فلحتألاقف نوبلا قاروأ

 لجرلا ناف مّثج ثيح نم اومجرا ىب اًاج نيذلا سارحلل لاقو هنوص عفرف
 ءامابهسم نمّنا اوملعاو ءوسل دحأ هسمي نا نم اورذحاو لوقب اهف قداص

 لك نمنمآ تناف كعور أدب كيلع سأب ال لاقو "يلا تفثلاو جالسلاب هسمأ
 ىف ىناككلا ءاذنلا يل مدقر ناكنيتليل هب تيب هلزنم يف اقباب ىفرسأ مث ءوس

 يل نومدش اوناكوهصاوخ نءالجر نيثالث وحن همم لكأي اهرك ناكو املالخ
 ريغ ىمم مأمطلا لوانت نم هعلع ال هنا لاقو كلذ يف ينئطستملظأ ادرفتمما .اعطلا

 يف يتبغر هل ترهظاف ةعيبلا هيلع ذخا موييدملا لبأ ل ىنا وهو دحاوءىش

 ينع هاضرب يمتمتو ىدهملا وفعب يلودش ريغ بلطأال تخبصأ ىناو كلذ

 موط رخملا نم ةريخذلإو لاومالأ نم يدجلا همنغامركذ
 اوسحأ انو الام مرثكاو نادو لا يلاهأ ىنغأ موطرملا ناكس ناك
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 ةميفرلةقبطلا نماوناكو رصمب اومأ-و موطرحلا مرثك ارجه مهلع يدها ودقب

 نطب ىف مهلاومأ نوقابلا بيغو رصم ىلا محلاومأ راجتلا رثكا لسرأو دج

 كلذلو اهلحل دحأ دتهي لو تبهذ ةشيدملا طوس موب اولتق الو ضرالا

 تيب لص#ت ملو ضرالا نطب يف ةءدوم لاومالا رثك | نإ نوفراملا لوقب

 تيب ىلا نومدقب ال اوناك ءارمالا نادك ؤ ملا نمو.لاملانم ركذب ءىثىلع لاملا

 لاملا تيبب ىف عمتجا ام غلب هلك كلذ عمو هيلع نورثمي ام عير نم رثكا لام

 ىواسفلاو يديجلا نم لاير فلا ةنامئالث وحنو هينج فلا ةنامئالث وحن

 ةضفلا نم راطنق ةنامعنرا وو ًايلح عونصلا ب بهذلا نم اراطنق نيثالث وحنو

 رصح تحن لخدتال اهئاف سبالئاو شايرلاو لزانملا تاثاثأ امأ.

 الابج يئارلا املاخم الالت تعمج دقو

 امفدم /١و زويلارتم عفادم مو بورك نم نامذدم اهناف ةحلسالا امأو

 اهب نوتجنمار ةيقدنب فالآ"4و ةديج نوتجنمار ةيقدنب فال و ايلبج

 تاوذ قدانبلا نيستا لخدي ال ددعو نزاخملاب ة ةعدوم تناكو للخ

 مدقرخا أ زارط نمو نيتقلطلا
 ابلبانمف ةيلبالا عفادملاامأ بوركلا مقادمل ةلبتق ٠" ىأبايكف ةريخذلا امأو

 ءانا فالا مو شوطرملاب يول نونتس فلا ١٠و ةرثكب ةدوجوم

 ادوراب ةءوامش (ليمرب )

 نيزلا اشاب جرف لتقركذ
 اشاب جرف ناك ةئيدملا قدنخ ةئءيم نم شيواردلا ةرسيم تلخدال

 سالم سبلو ركنتف ةيملسملا باب دنع امقأو دقو ةيماللا نادئموق نيزلا
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 دونملا عم اطلتخاو كب تجهب رورس ماقماملا هوذح اًذحو طيسل ىدنج

 شيواردلا نم بابلا كلذ سارح امهكسماف ةيملسملا باب نم اجرخو دوسلا
 امهدنع اودجو ثرح اهرمأ ىف سارملا بائرا امهشيتفت يدلو اهوشتفو

 شوقنلا هقاخ اشابجرفعم اودجو مث نيتيبهذ نيتلسلسو بهذلا نم نيتعاس
 اهولسرأوافاتك اهوقنوأو امهاع اوضبتف كب تجبم رورسس كالذكو همسا هيلع

 برضإ ىعأ وهو يشياعتلا هللا دبع يلا امبلسرأ ىذلا لاملا تيب نيمأ ىلا

 ةنبدملا وسل ىلاتلا مويلا يف كلذ ناكو ابرضف امهيقنع
 ةنيدملا طوةسيفا2ب نيزلا اشاب ججرفل نأ سانلا نم نوريثك بهذو

 ريغ ةنيدملا طوةسمأ يف ةنبلأ هل دي الو نخي مل هلا ةقيَملاو انئاخ ناك هناو
 ةرادالا يس بمتلانم رفبو ةحارلا يلا ليمب الوسك ناك هنا

 امبرو لصالاىنادوس هنوك بستم اذههتيلوتل نودرغ اعد ىذلا نا ىلع

 نظ بافن هتدضاعمل دوسلا دوزملا هتدلج ين بولق بذت هتيلوت تناك

 يف هاقبا فورظلل ةاعارمو هيف هلمؤب ناك ام ءيث ققحت لو هيف نودرغ

 هنعالدب اهرشابب قارطب كب تيخب ناك يتلا هتفيظو

 يدهلل فلؤملا ةلباقم ركذ
 ىف ىناوأو ىعور نكسو قانولا نم ىتقلطا ةجرق ابأ ريمالا نا تلق

 ىتح يمم رهلا اوزاتجاو "ىلع اوظفاح نيبودنم يعم لسرأ مث نيتليل هراد

 نوبودنملا هغلبأويدبملاةيجيوط نادنموق روصنم فسويلزنم ىلا ينولصوأ

 ررظيفوهلزنميف ةليللا كلت تيضقف يدبملل ىنمدتيل هل يباسرأ ةجرق ابأ نا
 هانيفلاف رشافلا ريدم هعمج كب ديسلا انعمو يندسمللا راد ىلا ىنتفار دفلا
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 فسوب مدقتف مهظمي وهو هلوح نوفوكتم سانلاو رباقلا ةالص نم غرف دق
 تغفتلاف ىزوف ميهارإ وهاه يدبملا مامالا ىديساي هل لاقو هيلا روصنم

 ىف اهاح تنك نم كفرعأ يننا ىزوف ميهاربأ اي لاقو شاي هجوب ىلا
 نكي وأ يل لست مو رافككلا ىلا تنكر اذالف ضيبالا رحبلا تامطاقم

 ةموكحلا داوق رابك نم يننا يديساي تلقف ينوعد.ةباجا كالثم ىلع بجاولا
 تيفو يتنا مو ةمزالا تاءيوسو ةدشلا تاقبوأ ىف ابكرتا نا ىب قيلب الو

 هسنم وندلاب ينرمأو كنع توفع دق يل لاقو مسبتف ًاضيأ كل ىوأف ام

 كلذ ناكو اهتسبلف يل اهمدقو هتمقرم عزت مث ةمولعملا هتعبب ىنميابف توندف
 ةبج مللب اوكربستيل سانلا ىب طاحاف تفرصنا مث ينع هاضر ىهتنم ىلع اليلد

 ملنودصقي سانلا نم قبرف ناكف ةنلا هذه يلاوث ىلع تان مبضعي و ىدبملا

 اوكربتيل ةبللا ممل تملخ اريخأو ملب يفاذيا نودصقي نورخآو ةبجلا كلت
 ءارسعالا نم ريبك ىب زاتجا ىتح ةقرحم سمشلا تناكو ًاديعب تفقوو اهب

 اهتذخ أيل ابعفد الو لمفق ةبملا عاجرا ىلع ىندعاسي نا هتلأسو هوحت تمدقتف

 اجن ىذلا روصنم فسوي لزنم ادصاق تهجوتو اهتيبلمثىسأر ىلع اهتعضوو

 سيل ددع قبرطلا ىف ىنبتو نيك اللاو نيكربتما عومج طسو ينكرتو هسفنب
 ةءالع يل مأ ىدبملانا تنلبأ مث . ةمقرملا هذه يلاون ىلع نوقان مبلكو ليلق
 مدعو سمذنلا اهنم تيأر ةيراجو لك ألل ةمصقو ماعطلا يبطل ءاناو ءاطغلل

 الايرنيرشعب اهتمبف ىدنع ءاقبلاب ىضرلا

 يشياعتلا هللا دبعل فلّوملا ةلباقمركذ
 يل لاق روصنم فسوب لزنم ىلاتدعو ىدلا راد نمتفرصنا الل
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 روهشم لجرلا اذه نا ىننلب هل تلتف يثيامتلا هللا دبع ةلبامم نم كل دبال

 اذا نكلو كلذكل هنا فسوب يل لاف هنم يسفن ىلع فاخأ يتناو ةوسقلاب

 هتروشم تابققأوسا ةبقاعلا تناك هتلاقا مسن مو يدبملا تلباق كلن هنلب

 ىذلا ىثياءتلا رادىلا همجكب ديسلاو روصنمفسوب ىبحاص دفلا ىفو

 وه اذاوانيلع جرخ راهلا فصتنمىفو تاءاس تس انيلع هجورخ رظننن انثلكم

 فسوب هردتباف ةيلإبةثرةمق سم هسنالمو ىردملا رثأ ههجوب مسجلا فيحن لجر

 اذه قبدملا ةفيلخ اي روصنم فسوب هل لاق مث هيلع درف ةيحنلاب روصنم

 ًاضيأ كوفع بلطي ءاجل هميابو يدبلا هنع افع موطرحلا نم يزوف ميهاربأ
 شيواردلا نم هلوح نم تنتلا مثاذهام لاقو سؤبع هجو "يلا تفتلاف

 ملخد نيذلا نم اي ايحتلم وأ براش اذ اوكرتن ال نا مكترصأ ت 9 لأ مهل لاقو

 ىف رفاكلا اذه ةفيظو يهام روصنم فسويل لاق مث موطرملا ىف مهيلع
 ( امزالم ناكدنا هل لاقو ينبيصي ارش مقوتو روصنم فسوب متملتف موطرحلا

 | لجرلا اذه ةفيظو يهامهممج ديسلل ىنياعتلا أقف هضغس نودرغ ناكو هتيب
 أ كلذ نمو ( ةنوشلا اشاب ناك ) ىنياملا لاق (اشاب) هتفيظو تناك لاق
 , ةفيلخ ىديساي هل تلق مث مدنع دج ةميظع ةملك ةنوشلا ةظفل نا تمهف

 الديس ةبحمو كتبحع يلق قلعت ىه لتقلا نم ىنأجت ببس نا قردصلا

 ! ىتاو ىتاجت ببساناك امه يدبملا راوناو كراونأ ناو رظتنملا ىدبملا مامالا

 ِإ ' هركاالذآلا ترصدقو يدبمللا رونو كرون ةدهاشمب ىلع هتنم ىلع للا دمأ

 ! فسويايلاقوهسأر مفرو ضرالاىلا قرطاف رونلا كلذ ىف يساهننال توملا

 روصنم فسوب لزتم ىلا تدعو هنع انفرصنأ مث هنع تؤفع دق روصنم
 ا لزتم راوي شيشملا ن نم اخوك يلتمنسو
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 فيرشدمحو ولح نب ىلع نيتفيلخلا ةلباتمل انب بهذا يشناعتلا دنع نم انفارصنا

 نيتفيلأ |نم يتالا اذام يرعش تيلفهتيقالام ىشداعتلا نمتيقال يننا هل تلف

 تخااصام ىثا اهنم ىرمأ نم ناكدقو ةنبلا امها بهذأال هل تلق مث
 ةيودهملارسأ نم صالملاب ىلع هللا ءنم يتح امهب تعمتجا الو نم ًادحاو

 لاح لك ىلغ هَل دجلاو

 موطر خا ةنيدم يدها لوخدر كذ
 (ةيليعامسا )ةرخابلاهؤافلخو ىدبملا بكر ىناثلا عبر © ةعجلا موب يف

 جرخمن ةمخجا ةضيرف هيف لصو دجسملا دصق م:موطرملا ىلارهلا اهب زاتجاو
 1سم بتكو هناخ هبملاو ةناسرتلا دقفتمث نودرغ ىارس دصقو ةالصلا دمب

 اهباوناك نذلا لالا عمج هسمأو ةناسرتلا ىلع ارظان هتيلوتب دم هلم هلاخ ىلا

 هناخ هبملا ةسارح ىعأ ىثناعتلا هللا دبع ىلا ضوفو.اهبف لامالا ةداعاو

 لامعالا ةداعاو لاملا عمجي هرمأو ىف رطلا ميحرلادبع هميسا الجر امل بدتناف

 نمبرختم لك حالصاو بورما تالآآ دادعاو شوطرملا ةئبمت لثم اهف
 هل تمدق ةهرب هدنع ثبلو لاملا تيب نيمأ راز مث اهنزاخم ىف يتلا قدانبلا

 هدهز الملل ربظيل ىولملاب اهجزمو ةوبقلا لوانتفّةوبةلاو تابطرملا املالخ يف

 هل لاقف ىديساي كلذ لمفتال لاملا تيب نيمأ هل لاف معاطملب هنانتعا مدعو

 تاذللاانكرتدق لاف امم ةوبقلاو ىولملا ةذلب بهذي كلذ نال لاقف اذالو
 ضعب ةماقالا ىلع مزاع ىنا لاملا تيب نيمال لاق مث تارننلاب ةبتمماهنال
 هتحارا مزليام داذعاب هرمأو كوكراملا ركب ىبأ لزنم يأ لزالا اذه يف مايأ

 ةنبدملا طوس لبق تجوزت ٍتنب كوكراملا ركب يبألزألا بحاصل ناكو
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 لاقولاملا تيب نيمأ ابكسماف امم اهوباواب جوز لتمق طوقسلا وب يفو عوبساب
 ىلا لخدو يدبملا ماقف اهيبا لزم ىفكتماقا نوضغيف كلابمدقأ ينا ىدبملل

 ناكو ابن« هرطو لان يتح جرخم ملو اهنسح هبجعاف ةأرملا ىأرو لزنملا لخاد

 ةرواشملاو نامردما يلاامجار يدهملا لفق مث امجوز لتقل عبارلا مويلا ىف كلذ

 مهلكو هكلم ةمسصاع موطرملا لج ىلع هاروش لهأ نيبو هنيب ةرئاد
 انا يدهملل لوقب ناك هناف ىثبامتلا هللا دبع ادءام يأرلا اذه ىلع هل نوتفاوم

 فورظلا انترطشا امر يتلا ةيزيلكتالا ةلملا عم انرمأ ةبقاع دعب فرعن م
 نافدرك نيبو اننيب رهلا راص موطرملاب انقأ اذاف نافدرك ىلا ابماما رّمهتتلل

 موطرحلا قكس نع هعنعل تابقنلا هل ميقبو ىدهملا طبْش ىثياعتلا لاز امو

 نامردمأ يناعوبسأو موط لا ىفاعوبسأ مق لوبقلا ىف اددرتءةدم يدهملا قبو

 ركب يبا لزنم ىف هتماقإو ةيراد كلا كلمالس ىف رصعلاو رهظلا ىلصيو

 ينأيسام هتينم هتفاو ىتح كوكراملا
 - همجي ةةةنج+ى سس

 موطرخملاب هنجسو فلؤملا يلع ضبقلار كذ
 ةفيلخ اشثإب نيسح يلا لسرا موطرملا طوقس ىلع ربش يشم دعبو

 اقفنلابضعب تيقب او ةمامعو المو ةبج اهم ثي رتشاف الاير نيس ر برب ريدم

 فتوامحي شيوارد ةرشع وحن ينءاج يتح ما ةثالث "ىلع تضم امو
 ىتوقاسو هضرأ اورفحو يخوك اوشتفوافاتك ينوقثوأو لعاوضبتف ةحلسالا

 قفانماي رفاك اي لاقو يب حاصف هيلع تلخ دف موطرلا ين لاما تيد نيمأ ىلا

 ا يسأرالعو كسنالم تريغ ثيح هب تعسوتو كلام نم تقرس تنأ صلاي

 | لب أيش قرسأ ل ىتا يديسأاي هل تلقف مدلا رباطت ىت> هدب يف ناك طوس

 1 هع سس سمس لو صح حس هس ع مو سس ست مم سم ل طا
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 منه لاقو هطوس عفرف الاير نيسدخ "ىلع نسحأ يفراعم دحأ نا
 حاج | مص دارو نوكي نأ تيشخ هحاملإ تيأر ايلف رفاكلا ىلع ننحي ىذلا

 ": يتفرمي ناك ضيبالا لينلا تاهج نم لجرونا تلقف ةفيلخ اشاب نيسح "5

 هيف تثكف نجسلا ىلا يب ,نمأف هسا فرعأ الو ههجو ريغ فرعأ مق انام

 نبل نال ك..ءم هتلمف امف ىلع حانجال يل لاقو همه ينجرخا م ما ةثالث

 ناكنم بلطاو كنع:توةعنالاف كتدلج ءانبأ نم نوررصم كب اوشو

 تالايرةرشع ىناطمأف لح يف تنا هل تاقف ىنم كباصا ام لح يف ىنل
 تلم نامرد م .أ ىلا دع يل لاقو ةيراجو ةءالمو لكالل رخلآو خبطلل ءاناو
 دلوب يقرأ 5 لوقو ىبست ت تذخأ ىبلا ةراإلا عم تبهذو ةعتمالا

 يباجب ةرئاس ىهو قبرطلا ىف رئاس انأ امنيو ( يلاديس ىرمل ا ىنمت فيرلا
 تاق قيرطلا يف نيرئاس ةيداهجلا ديبعلا نم ةعاج ةيراطلا ت ذا

 فيرلا دلو اهتقرس نبأ نم دسيبدلا يل,لاقف ينقرس فيرلا دلو نا تلاقو
 ( طايسلاب برضلاب ينوردتإاف لاملا تيب نيمأ اهناطعأ لب اهقرسأ مل تلقف
 رعأل ثيح ىلا اويهذ 3 ةيراجلاو دوقنلاو ةءتمالا نم ىمام لكاويلسو

 هباوج ناكف ىتدصق هياع تعصقو لالا تب نيمأ ىلا تدف ممثبد

 امعالضف يوب توق كلمأال ةلاح وسا يف نامرد م ا ىلا تدمف ىل نأشال

 .طايلا برضنمةئشانلا حورجلا مالآ نم هيفاثأ

 كلذ دعب موطرخلا يلاهاركذ
 مهلاومأ ايابخ ىلع مولدسيل موطرملا يلاهأ نوبذ ب شيواردلا ثكم

 و يناثلإ ىدامح رهش رخاوأ ىلا ىلوالا ىدامج رهشو يناثلا عيبر رهش يق
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 دربلل نيضرعم يبوجنلا نبا ركسعمو قددملا نيب ىنلا ةمقبلا ىف نوقاب
 ةأرلا وأ لجرلا ذخأي ناكف ىبارمعلا دلاخ جاملا مهتسارحب لكوو ةرارحلاو

 تح اونام مهم ريثكو هلام ىلع لدب يتح هب.ذعت ىلاوبو ةئدلا يف هلزنم ىلا

 نومحري الو نوثري ال نيذلا نيبذعملا ىدبأ

 نم هنيساق ام نم لوم نونجلاب نوصأ ءاسنلا نم ريشثك تيأر دقو

 نمجاوزأو نهدالوأ نيأرام دنع لقملا ندقف تايرخأو باذملا ميلأ
 تيأردقلو ةيلامثو ةعبس دالوالا نمتدقف نه نهفو نهيدبأن ب نيحوبذم

 اهتوخاو اهجوز لتق ةئَقلا قرو نيمأ ناكة يطع همسا يرصم لجر ةأرما
 ةثالث اهتانب جاوذأو ةنالث اهدالوأةهج نه اهدافحاو ةسمخ اهدالوأو ةنالث

 اهارث تنكف ةنس نيمبس ءاهز اهرمت ناكو ةمبرأ اهتانب ةهج نم اهدافحأو

 مث اهدالوأ عرصم هيلع اهرظن عقو نم لكل فصت يهو اهلقع لهذ دقو

 اذكهوتالفلايف ابهجو ىلع ميو حرصت من اهسار ىلع همضتو بارتلا لوانتت

 تانلاب دمي ريثك ةأرملا هذه لثمو روش ةمضب دمب تيفوت ىت> املاح ناك
 نم ريثكو ةأرلا هذه هب تبيصألم لشعب لاجرلا نم ريثك بيصأو

 ترطفلا نأ دهب نزإلا نم مهباصأام طرفل اونام ةحيذملا كلتنم اون نبذلا
 مؤشلا مويلا كلذ ىف هوأرام لوه نم مدابكأ

 موي هيلع لخد ةيلاما رومأم نسح اشاب دم نا انه ركذي امو

 لتتلا نم هومحو هب اوطاحأو ىدهملا شيج نم هل ءاقدصأ ةئيدملا طوقس

 عراوش ىف ىل دش هفراممو هناريج ىلا هقرط يف رظنو مبعم جرخ الف
 هنال قدنملا جراخ يل اولاتف ىب نوبهذ نبأ ىلا هئاقدسال لاق ةنيدملا

 مف مولك ىدلب لهأل تق دقمهل لاتف قددنحلا لخاد تمدام كل ةمالسال
 سس مس ل ل ا سس ل ل ا مما

 0 يت نادولا «مسد
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 نونسحتال مكن ءاقدصالااببأ مل لوفأ أف ةجنلا يل اوبطت ىتح شيعأ نم
 . || عتتماف هاركالاب هوقاسوهنومجاري اوذخأف ءالؤه ناجي ينومقلتق اذاالا ل
 نماومنتماو هؤاقدسأ هكرتف ةايللا تهرك ىنناف سانلا اهيأ ىنولتقا مهل لاقو

 ةيطبضلا ليكو باهولا دبع دما ةأرماىمأ ثداوملا هناه لاثمأ نمو

 مسهل تلاقو نيلناقلا ما .ادقا ىلع تمارت ةمبرالا هتوخاو اهجوز لتق امل اهئاف

 تلاز امو كلة ةانف تناك اهنال اومنتماف ممودنلتق نمي يف دوتملأ

 اهولتقف ةلتفلا كنلوأب تمهو ًاعالس تكسمأأ اريخأو اولعش رف مولع حلت

 اهرش نم الخ
 عم ةبنيدلا نشل رادمكح بيبل كب ميهاربا ةأرما اضيأ تلتقو

 اهوذح تذح ةئلاث ةأرماكلذكو .هلتقب شياردلا مال هتضتحا.اهنال اهجوز

 ىئاوللا امأ موطرحلا طوس موب نرلتق ربخ انركذ يتاوللا ةوسن ثالثلا هذبف

 ةنامئالثلا ىلعديزي نهددعناف بيذعتلا ةيحض نبهذ

 ءالع نمو .طايمد رثث نم هلصأىرصم لجر مولطرملا يف ناكو
 سيئ رو موطرحلا عماجي اسردم نيع مث ربربل ايضاق نيع مث فيرشلا رهزالا
 تببلا لآل هباشال ءارضخ ةمامل ممل : ناكو ةيريمالا ةسردللا ةذئاسال

 ةيودبلا ىوعدل ًايذكت جئاصنلا اوبتك نيذلا ءامعلا ةميلط يف ناك امربطلا

 يدها نيسح همساو رومالا نم ريثك ينهرواشلو هلجيو همرتحي نودرف ناكو
 اههدحأ نايلئئارسا ناراج هلو شيواردلا هيلع لخد ةنيدملا طوقس موب فو

 انراج نا الاق شيواردلا لوخدب اسحأ الف ليثارساهمسا يناثلاو نويسن همسا

 ( ملسو هيلعهللا ىلص ) هللا لوسر تيب لآل باستئاوذو مالسالا ءالع نم ملاع
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 ىف لخد نمل ءوس مهيدبأ اودع الو شيواردلا ءالؤه همرتحب نأ دب الوأ

 ىدجلا نيسح خيشلاب ءامحالل ناهي اناك اهنبو هلزنم لخدن انب ايبف هراوج
 يفأر قب ءارضملا هتمامب |معتمءال_.صمىلع اسلاج امهّتب ذفاوث نم هارصبأ ذا

 ابحرعلاقف هنيمي اورتبو فويسلاب هوبرضف شيواردلا هيلع لخدف فحصملا
 لوسو ادم“ نأو هللا الا هلال نأ دهشأ يننا لاقف رفاكاي هل اولاقف هلا ءاضقب
 رخآو هنأ رما شيواردلا دحأ لوانتف هيلع يمنأف همد نم فجصلل ًالتماو هللا

 ةراكب يناثلا ضتفاو ةأرملاب لوالا قسسفو هناريج نمو هنم ىأرم ىلع هتنب
 لحمل للا نا مت ذك ممل لاف كض معو كمدانل هللا لحأ دق هل الاقو تنبلا

 لستتلا نم اوجن دف امهنافايليئارسالا اما هيلع اوزهجا مث ىضرع الو: يد

 ةايما ديق ىلع نالازبالو

 ةداجس خيش اكدباف خيشلا همساىرسهم لجو اضيأ موطرملا ىف ناكو
 نم هناريج نم اصخش نيرشع وحن هتيب ىلا أجتلا ةحيذملا ةءاس ينو ةيدمحالا
 هعم نمو شيواردلا هحيذف هتايار لمحو هلوبط خيشلا قدف ةموكملا ينظوم

 ةيمالا ىف اطباض ناكدمس ميهاربإ هللا دبع همسا دحاو ريغ مهْنم جن لو

 هسار ىلع فيسلاب تابرض ثالثب بيصا نأ دمب
 نمأتسا اسفلا لصنق لزئه ويسوم ناكو مهلك لودلا لصانق لتقو

 |مهيلا جرخاذاهدالب يلاهصاخشاب يدبملا هدعوف هاياعرو.هسفن ىلع ىدبملا

 ةحورطم يلتقلا ثثجتراصو هن أسما تيبسو حيذةنبدملا طوقسموي ىفؤهسفن
 ضراالا هجو ىلع

 ىتح اهعالم رينتت لو خفتنلا ل ثثملا هذه نأ هتدهاشام بجيأ نمو
 لو روبطلا اهلكأت لو روهش ةعضب دعب لوتقلا صخشلا ةفرعم عيطتستل كلن
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 || دقو ةتيملا ماسجالا باتت ىتلا تارششملا وأ ناديدلا نم ءيشث اهلوح دهاشب

 ةدوشنأ يف أولاق ثيح ىدهلا تامارك نم ةمارك كلذ ىدبملا هارعش دع

 3-3 وأ لكا تفاع هفيس موب كنف نيذلا ىدبملا ءادعانادهانءمام ةجرادلا ةفللاب

 « مرفك ىلع ليلد كلذو ماوحلا رئاسو بالكلاو ناديدلاورويطلا

 ءالشاب نولثعاوناكرب حاورالا قاهؤاو لتتلادح دنع ئاظفلا فق لو

 : تنجلاهب نوقرحيو غبتلا نوعمجيو نيلوتقملا

 نرلا دبع خيشلا همسا ناسارخ لهأ نم لجر موط رحلا يف ناكو

 عرولاو حاللاب ابلهأ دنعا افورعمو ةرونملا ةئيدلاب ارواج ناكو ىناسارجلا

 تيم بلك ةثجي هتثج اوطبرو شيواردلا هلتقف نادوسلا ىف نوريثك عابنأ هلو

 امم امهوقرحاو بلكلا سار ىلع هف اوءضوو

 نادوسلاىتفمسييرلا ركاش خيشلا ةنيدلا طوس موب اولتق نيذلا نمو

 امو هلبق هينا لتقو نود ىلع لخد يذلا ىوابون دمح هلتق ايروس ناكو

 ىوتط ىقفا هنا هل لاق هيّمف لجر هنال هكرتا ن نيرضاملا دحا هل لاق هلتقب م

 ايفشن هلق هينا حيذاو هحب أف ةنس نيرشع ذنم يدش

 دم خبشلاو ةيعرشلا مكاح لايتم ذم ىموم خيشلا اضيأ ءالملا نم لتقو

 يوعدامي ابذك نينلبوط نيتلاسرابتك نيف نيقف اناكو ةاضلا ىضاق كيتح

 ىلتخام " ازا يموم خيشلا يف زءاج ةئيدما طوس لبقو همحازم ادنفو يدبملا

 ذنم امادط قذن ل ىدالوأو ىنا هينيع نم طقاستت عومدلاو يل لأقو 5

 تصرعو كلذ ىلاهن اهيلعاطوب صارجحتاارف هنطل نع فيشثك 9 م مايا ةنالع

 ةقا هل تعفد طامسقبلا نم نيتقأ ىلزممب تدجو مايل رفادوقت هيلع

 دحا نم هتءرتش *ا تنك نأضلا نم افورخ هتيطعاو ةيلاثلا ىسفنل تيقناو

 -_--ك تي ا

600091 



202 
 تديشادددئئاخس

 ىركشف رخاوبلا ىدحا ىلع موطرملا ىحاوض يف اوزغ نيذلا قجانصلا |

 هتوق ضعب ديعتسيل طامسقبلا نم اليلق لكأب امر ءاقبلاب هل نذآ نأ ىناجرو

 يفو هلزام غلبي ىتح هيلعءادتعالا نمهنوظفحادونجهمم لسرأ نا ىنأس مث

 مهنكلو طامسقبلا هنم اوبصتقا ساوملا كنثوأ نأ ينربخاو ا

 منصن ملأ اولاقو قلخ ةسارشب ىنولباتف مهلأسال مهتوعدف هل فورملا اوكرت

 مقدص مه تلقف فورملا هل انكرت ثيح انريغ هعنصي الام ةءورملا نم همم

 مهتقرصو ممرطاخ تبيطو

 يبسو موط رم ا ناكس لاومأ عج رداص نا دعب يدبملا نا لصاملاو

 اوناكوهتباغكنضلان م اولاثو هدشأب اذملا نم اوساقو ءانسح لك مهئاسن مث

 نم لطر وحن صخش لك ىلع ناكو قازترالا لبمو بسكلا ميم روج

 وه بكر هتاجن هلا دارأ كماجنو كله نم كله ىتح موي لك يف ةرذلا

 مهل بت بتك من هتييابع مهل نذأو ممليئرف ملوح فقوو موي تاذ هؤانلخو

 مهم باس ام ايش مهئاطعإ نم مهلمأعطقتام هنمضو هبف مهظعو اروشنم

 تاروشنملا باتك نع القن روشنملا ةروص هذ_هو

 < محرلا نحر للا مس جل

 دعو ميلستلا عم هلآو دمع اديس ىلع ةالصلاو ميركتا يلاولا لل دجلا

 هباحصأو هبابحأ ةفاك ىلا هللا دبع نب ىدبملا دمم هللا ىلا رّمتفملا دبعلا نف دعبو

 هل ءاضرو مولمما مويلل ةمالسلا مدارصو موطرحلا ةرّقق نم اوجرخ نيذلا

 نمثيحو اهريف ةممن ال ةمعن نيدلا ةممن نا ىبابحأ اب لوقأ مويقلا ىملا

 هرمأ نولثتعو هدنعام نوبلطي نيذلا هللا ديبع نم مترصو اب مكيلع هللا

 ىلع منك نا دعب هرقحام نورمحتساو نودهزيو هيف بغر اهف نوبغريو
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 سبب ل ل ل ل ل تس
 | 00 مهمه 2

 اهو.ظعتساو مكيلعاممنا يتلاهللا ةمعن اوركشافاهنم ّ ذقناف رانلانمةرفخ افش

 بيصن اهعاتمو ايندلا مث نال اهعاتمو ايندلا مذ نع اهب اوفتكتو اهوركشتل
 قازرالاب لفكتملا وهةللانا اوملعاو ةرخآلا يف محلب يضن ال نيذلا ايندلا ءانبأ
 بره ولو هقؤر عطقب ال ايح مادام هنا فرع كلذ فرع نف امل نماضلا
 قربا قزرلا بكرا هقزر نم ابراهجيرلا ذبملا بكر ول » درو [6 هقحلل هنم
 ىفكي ال ىنزج ءىش موطرملا يف دجو ام ناو كلذك ناك ثيحو«هّقحلي يتح
 دجوام عيمج مهباع فرص دقو مهتاعاب مكيلع هللا مأو هوحتف نيذلا راصنالا
 نم جرخ ام مرظن اوفرصاف جيورتلل جانميامالا لضفب مو ربرب مئانغ عم
 ىل ةءاحصلا نا نوملعت متنأو هلل مكلاومأو مكسفنأ متعب ثيح ةلج مكيدبأ
 هللا منأ مل مئاو هللا نيد يف ةبغر مهلاومأو مايد اوقراف ةرجملا ىلا اوجرخب
 للاب اوفنكاو كلذ لع اوجرخاف نيقباسلا لق اهانمت يتلا ةبحصلاب مكيلع
 ميقتسي ال ةرخآلل ايندلا برخي ملم ناف كلذ لعةميبلا 6 هلل دنع ايف اوبغراو
 دقو فيك ةرخالا ةرامجو ايندلا بار ملسو هيلع هللا ىلص ثمب دقو هنيد هأ
 ىلصلافاهب الا ىضري ال ىذلا ايندلا بلاط: ىلع لسو هيلع هللا لص ىنلا امد

 طمي مل ناو يضر يطمعأ نا ةصيملاو مردلاو راثيدلا دبع سمت د لسو هيلع ها
 لاّقف كلذ نيقفانملا هللا فصوو« شقتنا الف كيش اذاو سكتناو سعت طخس
 اهنم اوطمي ملناو اوضر اهنم اوطعأ ناف تاقدصلا يف كز.لي نم مهنمو»يلاعت
 انيئؤيس هلل انبسح اولاقو هلوسرو هللا مهتاأم اوضر مهنأ ولو نوطخسن غاذا
 عم مكجاردناب اوفتكا يبابحأ متثأو «نوبغاردللا ىلا انا هلوسرو هلضف نم هللا
 هنودب دبعلا شيعي ثيح نيقرلا يف ريخالف مهتوسا مكيطمي امو نيدهاهلا
 | 1 سم ب | مطقنب ققرلا نال قيقرلا مسا هيف قدص دقو هقارف دنع هدجاو فساتيو
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 كلير

 لاق هنافمرّشاو هيلع اولكوتو هللاب اومصتعاف همصمي الو هب قلمت نم مودي الو

 يلع لكون نمو بستحي ال نم قرر راي رع رع ق2 نسر

 ١.9 ةنس رخآ -| داج م١ مالسلاو ميظملا هللا قدص« هيسح وهف هللا

 هتاقوو يدلل ريرضلان يمال دمحم جشلاةلباتمر كذ
 نيباتكلا ةروص ائلقثو ريرضلا نيمالا دم خيشلا ركذانل مدقت

 اوعاشا سانلا ناك موطرخلا راصح نوضغ ىفو يدسهملا هل امهتمب نيذللا

 موطرحلا لهأ تاكو هءالو نط ناك هناو ىدهملل سوساج هنا هلع

 يلعو هيلع ضِبْمف نودرغ ىلا هوكش ىتح بابسالا تنمةوعشل

 امبلتقركذ مدقتن يذل يتفملا ىموم خيشلاو كيتح دم خبشلا ةاضقلا يضاق

 مهنأش نع يرحتلابو ةندلا ءالع دحأ بابرا نحا دبع يلع اضيأ ضبقو

 لهأ هب عامر امم نوئيرب ىتفلاو ةاضقلا ىضاقو نيمالا دمع خيشلا نا تبن
 نييرصم اونوكي مل نيذلا مهينطاوم لكب نطلا ةءاساب نوفوصولا موطرحلا

 : 0 | ١

 اوضق نا دمبو طقف بابرا نمحرلا دبع يف ةءهنلا تقتحت نضركلو

 تتبثيذلا بايرأ نمحرلادبع يتح مهقالطاب نودرغ سما نجسلا ين مايا ةمبرأ
 هءاقفرو هاضرتساو نيمالا دم خيشلا ىلا راذتعالا ىف نودرغ غلإبو هتلادا

 عدعسا هل نبا نيمالا دمت خيشلا ىلع لخد ةنبدلا طوتس موي ىفو
 ّمهيذلا ييوجنلا نمحرلا دبع ىلا هقاسو ىدبملا داوق نم اريغص ادئاق ناك
 ذا كلذك مامنبو يدبملا هصالخال ارابظا هلتقيل هفيس هنبا "لتساو هلتقب
 لتقل عنو سمآتب م وتلا نا هل ليقف ربخلا نع لأسف فيرش ةفيلخلا مويلع سم



 «» وذ

 اورذحا نبع انملللاقو هناصحب ف وفصلا قرتخاف ريرضلا نيمالا دم خيشلا

 سانلا قرفتف يسب هتيصأ مام هباصأ نم نا اوملعاو ءوسن خينشا اوبيصت نأ

 ىذلا يدبملل همدقو رهلا هب زاتجاو مهايأ ىلع داقو هلع مهفويس اودمنأو

 هنبأ هداق مث ةروبشملا ةميلا هسياب مث هتبئاممو همول نم رثكاو مارك الاب هلا

 مالكلا نرم هعمساو لوقت اوقلا يف هل شفأ يذلا يثيامتلا لا دبع ىلا اضيأ

 كرمع تيضق هتريصبو هرصن هللا ىمعأ نماي ءوسلا ملاعاي هل لاق ريخأو هّرمأ

 نالف اندح نولوقت مك دف اهخسن, يدسملا ءاج مولع ليصحت يف مؤشلا
 اهاتلتبىذلا يدهلا نم ةميرشلا قاتل آلا نمتو ةلوط ديناساب نالف نع

 كلنع عمسأ نا ءوسلا ةبيشاي رذحاف ملسو هيلع هلا ىبص يبلا نع ة

 دم كلا لعإو ةخوسملا ةعدقلا مولملا ن هرم اثيش سانلا ملت ل

 دبع اعد مث مث ىدملا بامصأ نم ناسنا رقحأ نم ميلعتلا ىل جاتع ل نآلا||:

 قاتو هبناجي لصف نآلا ذنم كذاتسا اذه نيمالا دمع خيشلل لاقو ًايمجعأ

 هل رفحت نا كل ريخو خوسنم هلاف نآلا لبق هتملمت ام اما هنع'يدهلا ةعيرش

 نم جرخ لب ةملكب هبواجي لو خيشلا تكسف ايف هيت ةرفح ضرالا يف
 تلم ماأ ةمضب دعب ىفوتف نوتفم ريغ كيلا ىنضبقا مدللا لوقي وهو هدنع
 لسو هيلع هللا ىلص ينل نا لاقو هيلع ةالصلا نع عنتمأف ىدهملا ىلا هتثج

 متالوك ًادبأ تام مهم دحأ ىلع لصتالو وأرقو نيف ىلع ةالصلا نع يم

 ةيألا « نوساف و اوتامو هلوسرو هاب اورفك مهنا هربق ىلع

 ىدبماهمرك افهلتش ييوجنلانمحرلا دبعمنا دمي بابرانمحرلادبع اجنو
 ناو هيلعمقنو هلامفأ ىدبملا ىلع ركنا نان حرا دبع ثبلام مث هفلخ هفدراو

 ةيغاطلا كلذلانيممو ةوعدلا هذه اقدصم ناكث يح نيبم لالْض يف ناكهنا
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 تافوذتملا يبرم نع اديعب حيتفلاةبجيناركسعم ناك يدبملا نا انركذ
 مسوهيلع هللا للص يبنلا نا معز .وةنس ةيلاثلا ىداجج لئاوأ ىو

 (ةفرشملا ةرههاللا ةمقبلا ) مسا قلطي ناكونامرد ما ىلا هركسعم لقنب هسمأ
 هللا ىلص ىبنلا نا لاقو هتان بكر موي ةحيبص يفو هيف لح ركسمم لك لع

 ابلحر ءاقلاب ةرومألا ناكملاب لزنت يتح اهماطخ قالسطاب هم ملسو هيلع
 ةقانلا ترافةرونملا ةنيدملا لخد موب هيلعهللا ىلص هريعب ناك ام كلذو هيف

 نامرد مأ قدنخ لامش عفترم ناكمب الحر تقلا تح همز ىلع ةرومألا
 ملا بالا تيرضف ابلحر تقلا كائهوابب رقت رتم لأب رهلا ة ةفض نعدعب

 ينم يفرتم لامس وحن دجسلا لوط لمجو صوبلا نم خاوك الا تمنصو
 نكامالل منصت تناكىتلا كنزلاحاولانمةرو همم ىدهملل تمعنصو ردقلا اذه

 كلمالس يناعوضوم ناكيذلا ةباطملا ربنم لقثو ةبهتملا داوملا اهيف عدوت ىتلا

 نواصلاو ةفوشكم دجسملا ةيقب تناكو ةروصقملا كلت ىلا ةيرادمكملا

 دربلاو رحال نيضرعم
 سانلاو هدب لخاد اهلك تاقوالا ىلصي ناكدجسملاب الصتمهلزنم ناكالو

 ناكو صوبلاو بانطالاو كوشلا نمبجحةرشع وحن نيو مهنيو هب نوعأي
 ةملجا ةضيرفالا ةروصقملا يف ىلصيال

 ايكاب ةءارتلاب هنوص عفر ةيرهجلا تاولصلا يف ىروهج توصاذ ناكو
 مايقلا لاح يف عومدلا كلت حسمي ناك اماريثكو هينيع نم عومدلا طقاشو

 بيغلا ىلع هعالطا تامالع نم ةالصلا يف ءاكبأ نودميو هب نوبجمم هموقو



 ١و

 ةالصلاب مرحأىتم ظوفحلا حوللا ىري هناذومزي ثيح
 رثكا ةمكرلا ةءارق يف موق ناك ثيح ادج ناليوط. هدوجسوةةمايثو

 5 قئاقد ثالث وحن دوجسلاو عوكرلا ينو قئاقد رشعنم

 ش يلصو نا رقلا نمزج نيفأرق تامكر رشع مايقلا ةالص ناضمر يف ىلبصو

 ايك اب ةءارقلاب هتوص امفار هلك نارقلاب ةمكر ةنام نابعش فصن ةليليف سانلاب
 ينلا نذؤم لالب ماقم ثراو هنا لاقف هل نذؤب دوسا دبع هدنع ناكو

 نان نذؤمل موتكم مأ نبا ماقم ىلععاو ملسو هيلع هللا لص

 ةالصلاءانث اءاكبلاب مهنا اوصأعفريف عابتاالاوءاسمالا نم ريثك هداق دقو اذه

 رجا نم لاير فلا لْؤاس ىدسملا براقأ نم ايلقثد نا تاكحضملا نمو
 يدسمملاب أو لاملا لاتغا مث بكارم اهب هل عنصيل سجرج همسا يلعبق

 ءاكبلا ىف لسرتساو لبصي ماقق نايرصم ناراجن هراز موطرملا طوقس دمبو
 رخآلا لاف لجرلاباصأ يذلا ام امهدحأ لاقو ءاكبلا اذه نم نارئازلا شهدناف

 ًانظ ىبف سجرج لام نم هلاتغا ام ركذت انآر امل هنا ريغ هباصأ ًائبش نظأال
 هيهبلاطت انئجاناهنم

 ةلقند ثداوح

 لامثلا ةهج نم هدحو يرصل لا نادوسلا ميلقأ نم ملقإ لقد

 بونملا ةهج نمولايمأ ةسخخ وحنب افلح نع دعبب وهو (اشاب يموم روخ)
 ةعبسو لامثلا ىف اهنم ةميرأ امدق رشع دحا هماسقاو ربرب ةعطاقم دودح

 بونملا ىف
 نونكس ةلقاندلاو (سحلاو توكس) لئابق مه ةرلامثلاماسقالا ناكسو
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 فلق

 فناالا ةراجملاب ةوسكم ةلجاق اهضرأ ةيلامثلا تاهللاو . ىطسولا ماسقالا

 ماسقالل افالخ ناكسسلا شياعم ماوق هبو دبج هلوصحتو ريشك اهيف لخنلا
 لوصحمب دوجت ىهوىناوسلاب اهف ىرلا ةقيرطو ةبصخ اهضرأ ناف ىلسولا
 لوصع ٍبااجيف ركذيال هلوصحم نكل ًاضيأ لخال اهيفو بوبملا نم رفاو
 بلاثلاو ( ةلقاندلا ) مهيلع قلطي طيلخ ماسقالا هناه ناكسو ةيلامثلا تاهجلا

 ةيقياشلا لئابق مهف ةيبونملا ميلاقالا ناكسس امأ ةئيكسلاو ودملا مهقالخا ىلع

 ةهباشتم ةيراقتمةلقند ناكس دئاوعنا لصاحلاوةيلامثلا يضارالا هبشن ميضرأو

 هوو + سمل -

 يدملا شار كذ
 همسا لجر يدنشو موطرحلا نيب ينلا ةيقاشلا ىرق ىدحا يف ناك

 دملو ربرب ةيعاد ريخلا دم عم ةقادصلوةقررط بحاص اكو (يدهلا خيشلا)

 هل مدقو هتدافو مرك اف يدبملا ىلع خيشلا اذه دفو سكي لارئإلا ةلمح كاله

 ةلقثد ةيربدم يف هل ةوعدلاب موب نا هيلع ضرع مث مارك الاب هاقلتو ايادهلا

 يف هل ةوعدلابو ابلك ةيقباشلا لئابق ىلع ةرامالاب هل بتكف لوبقلاب هباجاف
 لفتشاو ربرب ةيعاد ريا ادم عم نافدرك ىدحلا خيشلا رداغ مث ةلقثد ةيزربدم

 ماسقايلا ةيقياشلا ةليبق دارفا دحأ(دوبع دلو)هلاخ ذفنا مث ربرب راصح يف هعم
 تمفرو ةموكحلا ةعاط علخ تنلعاوةيقباشلا ةليبق همم تراثف ةيبونجلا ةلقند

 ىف ةانج اوناك طابض فص نيثئاو ايدنج رشع ةتس ىلع اوضبقو نايصعلا ءاول
 هلامع اورسأو فارئلتلا كالسا اومطقو نيمستلا نيذه

 طباضلا بدنا اشاب رواي فطصم ربدملا ىلا رابخالا كلت تلصو الو

 رابخالا فاشتك ال نييماظنلا نم ركاسع ةرشع هعمو نايل س يدنفا دمحأ
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 نأ دبب ةرشملا هدونج ىلعو هيلع اوضبف ىتح نيراثلا لحم غل داك امو

 تدفن نا دعبالا مهيط ضبقلا نم نكمي م يذلا ودملا ىلع نارينلا اوّملطا

 | دغلا ىلا مولتق اواجراهدونجو نابلس ىدنفا دما لتب اومهنادمبو مهتريخذ

 يدنفا دمحال اييح اَيدص ناكو ركب وبأ ةفيلملاهمسا لجر لزنمىف مولقتعاو

 يدنفا دمأ ركب وبأ ةفيللا قلطأ ىتح هلودس يحب ليللا داكامو ناولس

 وحن مهفلخ اوثمبف مهودّف دذلا ىفو اورفو مهباود اوبكرف همم نءو ناهلس

 ركب ينأ ةفيلخلانم اومقتني لو لئاط ريغب اوداعو مهوكردي ف بكار يتئام

 ةيسنملا طباور نم ةأصعلا نيبو «انب ال
 ةجيتن ربدملا ىلا عفر ةيريدملا زكرم ىلا نايلس يدنفأ دمحأ لسوالو

 ةهج ادصاق ةرخاب ىلع ةيماظن يدنج ةئام هممو ربدملا رحاف هتيرومأم
 ةبدلا ةهج اودصق لتاقم فالآ ةعبس ءاهز هعمو دوبعدلو ناكو ( ةبدلا )

 لي ريدملا ذاكامو قزوبشابو نييماظأ نيب ىدنج ةئامئالث وحن اهب ناكو
 مهناو نيتبراقتم نيتهج يف نياسق:مسقنه ودسلا نا ملع ىتح ةهجلا كلت

 مجاهودادمتسالا ينريدملا د خاف بجر ربش خلست ىتح برملانع نودنتم

 نييرصللا راصتنا نع موجها ىلجنا ثيح هفيلح رصنلا ناكف ودملا يزكرم

 زكم يلا امجار ريدملا لمتقو ةلقثد عوبر يلا نمالا داعو راوثلا ةميزهو

 ةيدلا ةلقث نصح نأدمب ةيريدلا

 يدطلا جيشلا ةعقإو رك

 ةهج ادصاق اهرداغ ربرب يف ىدملا خيشلا ىلا ةميزملا رابخأ تلصو ال

 دونجنمهيلا اومضنانيذلا نم ىئادوس ىدنج ةئامب يملا دمم هدمأو ةبدل
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 مو

 هبحاص نيذلا رق دالوأو باطابرلا لئاب» هّقبرط يف خر هتساو ةموكملا

 عمتجاف ثراويتسلينولوكلا لتاق نامذ نب نايلس دلاورق نب نامذ مهسيئر
 موبمجه ةليل تاذ يفو ةبدلا يلا مهب لصو لتاقم فلأ رشع ةتس وحن هيلع

 لوحءاضوضلاب الا ةيماللا ترعش اف اكلاح مالظلا ناكو ةبدلا زكم يلع

 ليتق ةلاعبسو نالأ هنمطةسف ودملا ىلع اهافوذقم تبوصف لقعملا

 نوقابلارفو لتاّتم فالآ ةسخ وحت هعمو يدهلارفو رق نب نامل لتقو

 (ةناتملا ) ةهج يف رهنلا ءيطاش ىلع لبجيف يدملا ركسعو مهدالبب اوتو

 راس مث نييماظنلا دونما نم ناتليصف هعمو ريدملا لصو ةمقاولا موب. يناث ىفو
 طاحاف قدانبلا قالطاب شيواردلا هردتباف ىدنج ةنامسخ هعمو ةناتملا يل

 يلو هيلع نيجاه دونجلا ىدملا رصبأ املف مسييلع هدونجي مجهو ميقوع

 اولوتساو تاوقالانم ريثك هيفو مهركسمم دونملا منغو هموق هممو رابدالا

 ودنلا ردللر أت مث نوتجنمار قداشب شوطرخ ةءولمم اقودنص نيرشع ىلع

 زكلم ىلا اجار لفقو ةيريدملا دودح نم جرخ ىتح لحارص تس ةريسم

 ١٠١ ةنس ناضمر ربش ىف ةمقاولا هذه تناكو ةيريدملا

:اشابر واي ينطصم عميدجلا تارباخر كذ
 

 لوقتف اننافام ركذن نمماهو ةلقثد عئاقو ركذانل مدقن

 يدسملا بتك ربري ريخلا دم رفظو موطرملا ةبجرق وبأ رصاح ال
 ىلا هيف هوعدب ةلقد ريدم شاب رواي ينعصم م ىلا ىصوضخ لوسر عم اياتك

 مدَق : مةلقند لع ةرامال بأ ربرإ يف ىدح ا خيشلا ناكو برملا وأ م ءاستلا

 لامس ىلع نوديزبال هدونج ناكذا هفقوم جرح اشاب روابي ينطصم 1
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 اوناك نيذلا نييحيسملا ىعدتساف ةميدخلاو ةلئاخلاب ءالبلا مفد ىلع لومف ىدنج

 لصتاغر ةميدخلاب يدبملا رش عفد ىلع لوعدنا مهيلا رسأو ةبريدملا يف هعم

 ةيرردلا يارس يف دابشالا سؤر ىلع موعديس هناو ةيزياكتالا ةدجنلا

 ىدتسا مث ملط هب راشأ امب اوعدصف هنوييجيف مالسالا مويلط ضرعيو

 لخد هنا مممامأ نلعاو ةلاقند يف نيِميقملا ىدبلا ةبارق يوذ نم الاجر

 نييحيسملا اعد مث ةلقثد ميلقإ ىلع هلبق نم الماع راص هناو يدبملا ةعاط يف

 حرشو هتعاط يف هلوخد هئمض اباتك ىدهملا ىلا بتكو هوباجاف مالسالل

 باتكب يدسهلا هباجاف ةعاطلا هنالعاو نيبجيسملا مالسا نم هلمفام لك هل

 نمضو همز ىلع رافكلا ءامسأ نم هنال رواي لدب رباج قطصم هيف هامس

 ركاسملا سيالملادباب هرمأو هلبق رم ةلقثد ىلع ؟ريمأ هنيبمت باتكلا
 يتلا ةناتملاو ةبدلا عئاقو تلصح كلذ دم مث ةيدبملا راعسش يه يتلا تامقرملاب

 اهدارباانلمدقأ

 ظفح عاطتسا ثيح ةيضرم ةجيتنب اشاب رواي فطصم هانأ ام ءاج دّملو

 ظفح ىلع اضيأدعاسو ةيزيلكمالاةلجأ ةميلط تلصو امير هدونجةلق عم دالإا
 رومالا رييدتب اوماق ءافكا لاجر دوجو ودملاةضبق يف طوقسلانم ةيريدملا

 صخمئواشاب رواي ىناطصءدونجاهيف رصتلا !|ىتا عئاقولا عيرج يف هسوهنس 'ورطاخو
 ةمفادملاةوقلا ادن ءوق زاكهناف ذئتقو ةيربدملا ليكو كب تدوج دمحأركذلاب مهم

 دحأ ذعقو بيسأ دقو ةميزه رشىدملا خيشلا اهف مزين تل ةبدلا ةمقاو يف
 مدش يذلا ناولم يدنفادمحا طباضلا اما هتهج ىف حير ةنمطب كب تدوج

 ركب ىلأ ةفيلحلا هقبدص ةلعساوب مهم هرارفو ةاصملا ةضبق يف هعوقو ركذ

 عئاقولا لك دبش هنا ةلقثد عئاقو لك دهشو ةيماظنلا ةوقلا نادنموق ناك هناف

1 
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 ومو
 هرك ذانل مدق امن موطرحلا بونجىف اشاب يملح رداقلا دبع اهيف رصتلا ينلا

 كب نايلسو امأ شيمامو كب نيدلا رون قجانصلا قزوبشابلا داوق نمو
 وكوك لاسرمو يدننقأ هيبن دعس طباضلا نييماظنلا طابضلا نمو لب دج
 ١ مريغو يدنفأ

 ًاركسعم يدهلا خيشلا ناك افلحيلا ةيزيلكتالا ةلجلا مئالط تلصو الو
 ىلا لصمو دق ناكو ةناتملا نم هتميزه دمب ةلقثد ةيريدم دودح بونج ىف

 اههدحأ نيباتك لمح اشاب رواب ىنطصم ىلا لوسر كلذ نوضغ ىف ةلقثد
 نومضم ناكوهبراقأ نم دوم فيرشلا يدي صخش نم يناثلاو ىدهلا نم
 فيرشلا ىلا ةيربدملا ميلستي هيمأ اشاب رواي ينطص» ىلا ثيسد.بملا باتك
 ىدهملا لبق نم نيت هلا هنومضم دوم فيرشلا باتكوهيلا صوخشلاو دوت
 لحارص ثالثب ربنا نع دعبت رثب ىف رككسعم هناو ةلقثد م .اقا ىلع اريمأ

 اةدصم نكا ل ىناهيف لوق اشا , روأي ىنطعصم هيلا بتكف ( ةليلب ؛ مأ ) اهمسا
 ةلقثد يلاهأ نم كنا ثيحو ةميدخ ناك هتلمفام ناو ىدملا ةؤعدب

 ةموكملا ةعاطب الظتسم كنطو ىلا ,ةدوملا يلع تمزع اذا نرمآ تناف

 ىفطصم»هل هبتك ام ىلع ملطاو (ةليلب م أ رثب ديلا دوم فيرشلا لوسر داعالو
 اركسمم ناك يذلا ىدملا خيشلاب قا ولو ناكملا كلذ نم رارفلاب عرسأ .أ اشاب رواي

 دادعتسالا ىف اذخأو(يتروك) همسا ناكم يف ةلقثدةءربدم دودح بونج يف
 يدابعلا ةفيلخ نسح دومم فيرشلا عم ناكو دودسلا يع ةراغلل ةبهالاو

 ديعص ىف هل ةوعدلل ىدمما هلسرأ ربرب ريدم ةفيلخ اشاب ٍنيسح يغأ نإ
 برثلا سلبارط لهأ وعديل اضيأ هلسرأ يبرثم لجر ًاضيأ هعمو رصم

 يلا يدهلا اهتك ينلا ةديدملا بتكلا نم امهانرتخا نيباتك ةروص ىهاهو
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 هو

 رهش ىف يناثلاو 1١١ ةنس بجر ربش ىف امهنم لوالا اشاب رواي ىفظصم
 ءاربامةلماجلاونيللا نم لوالا فو موطرألا طوةس دعب يأ .1٠ ةنس بجر

 دعو :ملنسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناب ديعولاو ديدهنلا نم ىناثلا ىفو ئراقلا

 هيفام الجا وأ الجاعهتضبق ىف اشاب روأي ينطصم عوقوب ىدهلا

 لوالا باتكلا
 « محرا نعرا للمس ذ

 دمبو ميلستلا عم هلآو دم انديس ىلع ةالصلاو ميركلا ىلاولا هلل دجلا

 ةئيدم ريما رواي ىتامصم يبا هللا دبعن يدبملا دم هالومب قئاولا دبعلا نف

 نا كيلع ىخمال مارتحالاو مالسلا دعل.نيمأ مآ نيعم هل هللا ناك ابعباوتو ةلق'د

 ءاضر بستكيو ةعاط ابامجي مل نف ةءاس الا يهامو ةحار راد تسيل ايلا

 اهمومتو اهمومه نم مسنال ادسحاو هب همه لعجيو للاب فتكيو اهيف ىلاعت هلا

 هاج (م دادشلا لاوهالا ن ٠ هنم وبال اهف طرفملا عّقإو ب بف٠هذت نأ دبالو

 عضو تعضرا ام ةعض سم لك لهذت امتورتموي دىلامتهلوق يف ديعولا كلذب

 هللا باذع نكلو يراكس ععامو يراكس سانلا يرتو املمح لمح تاذ لك
 ينعبتا نم ةمحر ىلامت هللا ينث.ب دقو هيلع لادو هللا ىلا عام ىنأ معاو 6 دي ديدش

 اذه لبق كترذنا يناو ىنالاخو هللا ىصع نم ىلع ةمقنو ينامز لهأ نم

 تلمف امو كنج يف اريما كتيلوتب كيلا تبتكو ايلج ىمالا كل تحضواو
 ذخالاوانئاقلدمبالا كرتلا ةبالو ىف ناك كريغ ادحا تيلو امو كلل الا كلذ

 اناثا دق هناف « اراد » ريدم ناكىذلا دلاخ دمحت هنم قدصلا ةيؤرو انع

 قدصلاب ققحت يتح يبرتو انقالخاب قاخمو انبعصو ضيبالا ةيريدم حتف دنع
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 هو

 ةلادملاو ةنامالاو قدصملا رانا هيف انيأر الف ةلماك ةبحم ىلع ةيضرملا ةلاسلاو

 يحاون ةفاك ىلع هانيلو ىضرثو بحت ام ىلع انرماب مايقلاو انقالخاب قلختلاو
 اوقدصف اتتعاط ىف امج مهلخداو ابلهأ داشرأ ىف قدصو ابدتفق روفراد

 هباعصأق رو هيف هاننظام لعداز دّمف ناسحالاو ريخلا هللا هازل قدصلا لماك

 دهزوةرخالا راشيإو نيملاعلا برب قوثولاو نيّميلا نسح ىلع هيحاونب نمو
 تنأو اليزج .رجأ نيملسملانعو انع هللا هازؤ هللا دنع ام ىلا ةبانالا يف ايندلا

 كبلطو كتاايد قدص ىف كب اننظ نسا الا كار' نا لبق نم كانيلو ام

 لك ىلع هتردقو هللا ةوق كتفرعمو اهنءاندو ايندلا مش كتفرممو هللا دنعام

 رووظ دسمب كرتلا ةعاط ناف هلا ىضر ىلا الا هيث ىلا لسيمتال يتح ءىث

 ىلع كمرزع دتشاو كنريرس تيوق ناف دراو وه اك لال_ضو رفك ىدبملا
 كسفن نم تملع ناف الاو كان ىمأ اك انم رمتؤم تناف كيف اننظ 5 كلذ

 مهنع رابخالا مطقو مهأوانمو كلرتلا طاقم ىلع ةقاط مدعو ني فمض

 كبلق نم طقسل يتح انيسحتو رون بسكتو انيكمتو انيقي ديزتل انيلا تأف

 كير امي هيف عمطلاو هللا ريغ نم ةيشحلاو لهالاو دالوالا ىلا تافتلالا

 وهو ماركلا هئايلوأ نود اهب هللا انصخ يتلا ةيبرتلاو دأشرالا نم

 لوق نم هللا ليبس ىف داهللاو ةرجهلا باوث تملع دقو م

 مهو حلاو ماب للا ليبس ىف اودهاجو اورجاهو اونما نيذلا  ىلعت هللا

 ناوضروهنمةحر مهبو مهرشب نوزئانلا مه كنوأو هللا دلع ةجرد ما اظعأ

 اورجاه نيذلاف د ىلامت هلوقو ةنآلا « اهف اي نفاخ قم يام مل تانجو

 مهاثيس مهل ةفرغك أل اولتقو اولناقو ىليبسف اوذوأو مهرايد نم اوجرخأو

 نسح هدنعتللاو هللا دنع نم اباوث راه .الا اهتحت نم ىرجت تانج مهلخدالو

 ىلا نادوسلا «هد
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 كلي

 اني كلذ عوقوو هدعو ةمظعو هبر مالكب اتدصم انمؤم ناك نف « باوثلا

 كلرداىف دّئادشلاةاساتمو اهعاتمو اهتاوهشو ايندلا عيمج كلم ىلعرك ذام راؤب

 هيد صتوهناعإ مدملكلذف هل ارثؤم كلذب اقدصم نكي مل نمو روكذملا دعولا

 قحتساف هدنعام رثاو هللاب نما نمم كلذ لمف نمل ههيفسلو كلذ عوقول

 للا لاق ةرخألا ىف منهج ىلا رشحمو اينالا ىف لذخم ناو ةمينغ هلام نوكي نا

 انيتك دقو ةبآلا « ميج ىلا نورشحتو نوبلنتس اورفك نيذلل لق » ىلاعت
 كناميإ قدص ليلد وبف نيرمالا نيذه دصحاب تق نا كنا أقبا كيلا
 كلذ يلا راشأ ام هلوحو هللا ةوقب انتبق ىف عقن نا دي الف الاو كميلستو
 بيخم الا هللا لأسنو ىوحلا نع قطني ال ىذلا ملو هيلع لا لص دمع !'ديس

 ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر ربخم كملمتو ريملا كلل بحن اننال كيف اننظ

 لوسر كلذب ارش ام ةئاق مهل موقت ال ردماو رجشلا دع اونأ ول كرغلا نا

 ملخد ول لامرلاو راجشالا قروك اورثك ناو مهناو سو هيلع لا يلس هلا

 سو هيلع هللا لص نيمالا قداصلا كلذب انرشب 5 نوتومب انباصأ نم دحا

 ( ىناثاباتكلا ) ل ةنس بجر مالسلاو اذه

 00 «مجرانعرا شام »
 دميو ميلستلا عم هلآو دمت انديس ىلع ةالصلاو ميركلا ىلاولا ّقدبجلا

 هللا هقْفو رواب ينطصم ىلأ هللا دبع نب ىدسهملا دم للي ممتمملا دبملا نف

 كنع فرصو داشرلا ليبس يلا يلامت هللا كتفو معا. نيمآ هداشر قيرطل

 ناو لالضلا نم ريخ ىدهلا نا دانعلا قبرط كنع دعابو سفنلا تالايخ

 هنبد ءانمأو هئايفصال للا اهدعأ ينلا رادلا يهو ناويملا يمل ةرخآلا رادلا

 ةرفثم يلا اوعراسو +. لوقب زيزملا هباتك عب يف نينمؤللا هدابع اهلا بدنو
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 كيلع ىنخي الو « نيقتملل تدعأ ضرالاو تاومسلا اهض ع ةنجو عير نم
 ةنايدلا كيف تمسوتو ريملا كل توجرو نظلا كب تنسح املاط نأ

 | طرف نم ىلا يتح ةبحلا لهأ باطخ كتبطاخو هّللاف كتببحأو ةنامالاو

 نم الماع كلمجم ىمتخم ارثمأ كل تردصأ هللا يف كتبحم نم يل لصحام

 ةنجلاب مهسوفن هلل اوعاب نيذلا نم نوكت نأ ءاجر ةلقثد موم ىلع يفرط
 مث كلذب مايقلاب ينترهاظف ةنسلا ءايحا يف مهحاورأ ساقنو مهجماولذبو

 | ةوادملاب تسهاجو هسفن ىلع ثكني اسءاف ثكن نمو هتضقنو دبملا تثكن
 | كتميدخو كركم ملسو هيلع هللا لص دمع ةمأ نم ارايخأ تلتقو تزرابو

 ردت مل جردتسم رورغم ةقيقملا يف كنا عم هقومح عرت ملو هللا شخن لو
 نيمرهملا موقلا نع هسأب دري الو لمهيالو لهم هللا نأ ممتملا كرمأ ةبقاع
 لقاملا ناف كلبق نم ىضم نم ربتعاو كسفن كرادت كحبو لجرلا اهيا ايف

 سيكلاو بقاوملاحالصرظنو هسفن ىمأ ربد نم ديعسلاو هريغب ربتعا نم

 هذخأ اذا 2 ىتح ملاظلل ىلع هللا نا ملعاو تولا دمنا لمعو هسفن ناد نم

 ةمادنلاو ةرثسلا هتبقاعلا نم جاردتسا وهف كل لصحام عبمج ناف هتلفي م

 هدابع نم ءاشإ نم هسيطع هلل مالا نأ ملعاو كرظن دعأو كركف لمتأف

 نيرفاكلا هادعأ رزا ّدشو ةوادملاب هللا ةزرابم نم كنم لصحام كافكو

 اهيأابدباتك مع يف ىلامت هلوق تلع امأ نيمل.لا لاتق ىلع مهب ةناعتسالاو

 مه وتب نمو ضعل ءايلوأ موضمب ايلوأ ىراصنلاو دوهلا اوذخت ال اونما نيذلا

 ةدولب مهلا نوقلت ءايلوأ مودعو يودع اوذخت ال د لاقو « مهنم هناف متم

 ةالاوم نع ةيهانلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلا ةبألا « مكءاج امم اورفك دقو
 نوكرلاو دوبملا هللا ةوادعو دورملا ضقث نم يلعن ام ”نا ىلع نيرفاكلا
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 « مو

 عدي الو ًايشللا نءمكتعىنيال ةميئشلا ةفيمضلا ليملاوةمي دخلو ركملا يلا
 ءامسلا مدمص ولو أنتضبق يف مكعوقو نم هللا نوع دبالو رودقلا مكنع

 انيدامي نم لع رصنلاب لسو هيلع هللا ىلص دوجولا دي- نم نورشبم اناف لس
 2 ومتأرامالو جاردتسالا نم مكل لصح اممكترشي الو ضرالا عيجج كلو

 مداصي الهشطبو ماع الها ةردق نافمكمم نبذل ىراصنلاو مكدادعتسا نم

 مملعنفي مو امجرثكاو ةوق مهنم دشأ وهنممبلق مالا نم هللا كلهأ مكو

 نم كنا معزتو لقعلا ىعدت كنا ثيحو يش هلا نود نم هيلع اودمتعا ام

 طرف ام ىلع تمدنو للا يلا تبنأ نا كنا نيقيلا ملع ملعاو كلذب ريتعاف هلعأ

 اوفع كنم ىضمام عبج ىف كنع وفعمو نمؤم كناذ ابئا امدان انتينأو كنم

 فسو لاقا الاكل لوقن الو لوبقلا ةباغ اندنع لوبقمو يلام ههجول ًاصلاخ
 « نيا رلاحرأ وهو مكل هلا رفثيمويلا مكيلع بيرثت الدهتوخال مالسلا هيلع
 رو.كملا يناس رداقلا دبع دمحك دلبلا دمع نم اضمب كسعم ترضحأ ناو

 ماما لاصو ميهاربا دمج ريقفلا نبدمجو وقراب دمس كملا دمتو دوت ريمي

 اندنع يلوأ كلذف شينك دمت دمسو لسيما دمتو حرف دعأ ديمسو عماجلا

 الو اندنعنولوبممو ىرجأم عيمج ىف مهل وفعمو انم نونما ميف مهرضحاف
 هللا يلا ةبانالا نع ضارعالاو دوحملا الا اذه دعب منيب ناو مهلع جرح

 اوملعافلايحلاب ارارتغاو ل يملاو ركملا ىلع ”اداهعا لالضلا ليبس كولسو دوبعملا

 ىف معوقو نم دب الو ةيملالا ةردقلا رس .أ نع جورحلا اوءيطتست نل منا

 مكانرذنأ دقناف مكيطمكبنذو لل لييسنعمتددص أع ٠ ءوسلا اوقوذتو ةضبقلا

 يدهو ءاشد نم لضي يذلا ّللالأسأ رذعأ دقف رذنأ نمو مكانلدمكداشرالو

 | لحب نأو ةيانملا ممل تقسم نيذلا ةبادحلا لهأ نم مكلمجي نأ ءاشن نم
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 . و
 | بجرالاس؟ ةنسمالسلاو اذه لوثس# مرك | هنا لوبقلا لح مكنمنايبلا اذه

 ' يرملا خشلا لئتقو يتروك ةعقإو
 امهنااشاب رواي قطصم غلب يدحلا ركسعم ىلا دوم فيرشلا لصو امل

 نييماظن نيب ىدنج ةئاميرأ ىف مهيلع فحزف دودملا ىلع موجنلل نابهأتي
 دونجلاو ناولس ىدنفا دمحا طباضلا نييماظنلا دونما دئاق ناكو قزوبشابو

 كب ليربج نايلسو كب نيدلارون ةدايق تحت قزوبشابلا

 مهواجل ناريزلا دونملا قلظا يدملا خبشلا ركسم نم برتقا الو

 ىلع اوراص اذا يتح ةسرغ ةلاسإ ركاسملا فوفص ىلع اومجهو شيواردلا

 ئدهلا خيشلا لتقو ليتقانام شيواردلا نم طقس رتمةنام ومني مهم ةبرقم

 ديعصة يعاد ةفيلخ نسح اجنو برغلا سلباوطةيعاد يبرغلاو دو#فيرشلاو

 قزم لك مولمش قزمتو ءيث ىلع نووابال نيمزبنم شيواردلا يلوو رصم

 دونملا نم بصي ملو لتاّمم فالآ ةتس وحن شنواردلا ةدع تناكو

 تمي و لوع مث هردص يف ةصاصر هتباسأ قزوبشابلا نم طباض ريغ
 ةيرجه ١٠٠١ ةنس ةجحلا ىذ ربش ىف ةمقاولا هذه تناكو

 ةلقند يلا اشابرنشتك ل وصوركذ

 نم همم نمو اشابرواي قطصم ءاقب قدص يف ةانرم ةموكملا تناك
 ةروصبابيلا لصق تناك اهداربا انل مده ىتلا<:ًالامرابخأ نال ةعاطلا ىلعةيماملا

 ارق ناكهنا نابلس ىدنفا دمجا طباضلا انل ىور دقو كشلا بجو

 اشاب رواي فطصم لوخد رابخا رصم نم هيلع ةدراولا دئارجلا ين ذئتقو

 قفط صم اك ىتلا ةموكحلا نم نوبحمي طابضلا ناكو ىدبملا ةعاط يف ةيماهلاو
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 «عو 1
 ةألاملاو ةميدملا نم هربدبام لك يف اهرواشب اشاب رواي

 دقتمت نكت ملاشاب روا ينطصم ةموكملا هب رخي ناكام نا هاظلا»
 راشتك اوذفلا افلح ىلا مهشيج ةعيلط تلضو امل زياكتالا نا ىتح هتمص

 ركنتم ناكو. يزياكنالا شيما برح ناكرأ ىف ًاطباض ذتقو ناكو اشاب
 ىتروك ةمقاو يلا ةفحاز ةيماملاو ةلّقند ىلالصوفةمارمل امعتمو يبرم يز يف

 مدنقو ةموكملا ةعاط ىلع ةيماملا ءاقب هدنع دكأت مث اهركذ انل قيس يتلا

 الوجتم كاه ىقل مث ماركالاو ةوافلا نم هب قيلي امب لبوقف ربدملل هسفن

 ةيزياكنالا ةلجلا تلصو يتح كب تدوجدمجا ابليكو هتفارب ةيربدملا ءاحنا يف

 ناك يتلا ةميمملا ىلع ةموكنحلا اشاب رئشتك فقوأ نا دمب اهفواخم تلاز ىنلا
 اهياعاسبتلم اهمبف

 ةلقند يلا ةيزيلكتالا ةلمحلا لوصو
 ةيزياكلالا ةلمجلا ىمأ نم ناك ام درس ىف مالكلا ءيراقلا ىلع ليطنال

 تراص ثيح اهئدئاف نادّمفلربكالا بيسلا اناك ماجحاو ددرتدمب تلسرأ يتلا

 نودرغذاقلا الا اهلاسرال ثعابلا نكي مل هنالك لذو نكست ملاهنأك ةل+لا هتاه
 لمعلا اذهب مايقللق فوت ملاهلا ءيراقلا لع دقو اشاب

 (قروك )ينةيزياكمالا ةلملا تلماكت م9 ةنس رفص ربش رخاوأ ينو
 ريسلاةمبانمل دادعتسالاو ةبهالا ىف تذخأو اهل اماع ادئاق لبسلو دروللا نيمتو

 ىلا ءارحصلا قبر ط ىفامهادحا ريس نيتلمح ذافنا ىلع ىأرلا رقف بونملا ةهج ىلا
 ربرب ةدصاق لبنلا قبرط ىف ةيئاثلا ريسنو ( لودّمج رومطع ) ىف ةمتلا |
 1 0س ا سس سم صصص ص سس, مس سر سس سس ع يسم
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 و«موج

 ناكبرك ةعقاوبهلتقو لرالارنجما.ةلمح

 هممو(قروك) نم راسف لينلا ةللادناق( لرا )ل ربا يلسلو دروللا نيع
 امأةاشملا دونجلا لقت قروز ةئامسخ ومنو ىزياكلا يدنج فالآةثالث وحن

 روباطلاناكو ةيبرغلا ةفضلايف براوَلا لايح اوراس ملف هيجيوطلاو ناسرفلا

 ىئابكبلا هدوقب ةيقرشلا ةفضلا يف ريس ةلقند ةيماح نم يرصملا لوالا

 يسافالوقفاصلا ةبرل ًازئاح ةلجلا مايق لبق ناك يذلا نايلس ىدنفا دمحا

 دروللا ىلا ريدملا اهمدق ىتلا ةنسملا تادابشلا ىلع هانب ىشابكب ةبتر ىلا قرف

 هصوصخمب ليسو
 تاهجلا ىلا يرقلا يلاهأ رفو مايأ ةينامث اهريس ىف ةلملا ترمتساو

 كلنهو دمج وبأ نم برقلاب ناكبرك ةهج تنلب ىتح مارق اوكرتو ةينؤنملا
 اوروثيواهومواقيل عينم لبجي اونصحت شيواردلا نم لتاقم ىفلاوحت نا تملع

 ةيبرغلا ةفضلا ىف ةيزيلكلالا تاوقلا ىلا ةيرصلا ةوّدلا تمضناف ابهجو يف

 مق مث اهيلع نارينلا اولطاف ةيلامثلا ةسهجلا نم شواردلا لقعم تججاهو

 مجهو لامثلا ةهج نم ودملا شوانب اهنم اممق كرو ةّوقلا ( لرا) لارجلا

 لتقو لقملا ىلع ىلوتساف يبرثلا بودملا ةهج نمودملا ىلع ىناثلا ملا
 حورجي اوييصأ صاخشأ ةسخخ ريغ مهم جلب مو مهيأ ةركب نع شيواردلا ||“

 هدب ةلجلا ةدايق ىلوتو هيلع تضق ةصاصرب ( لرا ) لارنجلا بيصأو ةفيلب

 رثا ىلع كلذو ةلقثد ىلا ةدوملاب ىماوالا هيلا تردص مث (يرينكرب) لارنجلا

 ناكواشاب نودرف ركذلا بيطلا لتقو موطرحلا طوقسب رابخالا لوصو

 نم نيفلا ءاهز هيف عمتجا ( هناسريب ) همشا لهم ءارحصلا يف ناكبرك ءازاب
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 عوجرلا طخ اهياع اومطقيل ةلمملا عقوم ىلع ةراثلا نونشد اوذخا شيواردلا
 هدوقب ىذلا روباطلاو ناماس ىدنفا دمحا ىثابكبلا ىربنكترب لارتملا بدتتاف

 منو ةدع مهنيو هنيب ترف كنلوأ ةدراطملا ةلمملا فلخ صيرتلاب هسمأو

 ًامجار لفق مث نيعووسا ناكبرك يف اركسعم قبو اهعيمج ىف مهلع هلزونلا ناك
 ةلقثد ىلا

 املوصوو ءارحصلا ةلم ركذ ىتأيسو لينلا ةلمح سعأ نم ناكام اذه

 نيمويي ابطوتس دعب موطركلا

 حط وبا ةعقاو

 رابخأو (قروك )ىلا ةيزيلكتالا دونملا لوو رابخأ يدهملل تلصوامل

 مهريس ىهتأب ثيح ( لودقج رومطع ) قيرط نع موطرألا ىلا مد
 اهبف مهرظننت اشاب نودسغ رخاوب تناكيلا ةمتملا ةهج يف رهلا ءطاش ىلا

 ربربيف شويملا دشح هرمأب ربرب بحاص ريملا دمع يلا ىدبملا بتك

 قورافلا ةفيلخ قيمش واح دم نب ىسوم«بدتناو(لرا)لارنملا ةلمح ةمواقأ

 مهو سابلاوةوتلا ىلوأ نم لتاقم فلا نيثالث وحن هعمو ءارضملا هتيأر ريمأو
 رهلا زاتجا موب يدلل مهتلابم ريخ انركذنيذلا (ةنانكو: ميغد)ةلاجر نم

 . لئاوأين كلذ ناكو هبورحوهعئاقو عيجهعم اودهشو( ب ان )ةعقاو دعب د ضينالا

 ليا لوألا عير رش

 مهتدو مث اليم رشعةسخ وحن هعم راسو شيملا عييشتلىدبملا مدقتو

 |ةايملا نم قمر مهفو ةمتلا نونلبب زيلكتالا اوكرتي ال نا ىلع مهعياب نا دمي

 يرقلا عيمج اويبنف هراصنال نانملا قاطأ يذلا ىسوم هدوقب شيملا راس من
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 وحن قبرطلا يف اوثكمو ءاسنلا او>ابتساو نامرد مأو ةسمتملا نيب ةمقاولا

 'ىلعبلا ريس لا عم مايا ةمبرأ زواج ال ةفاسملا نا عم ةمتملا اوذلب ىتح نيعوبسأ

 مهو هرك اسعواشاب وحصن رصبأ سنع ةنس لوألا عبد رهشرخاوأ يفو

 يمهو (حيلط وبأ)ةهجيملا ةفحاز يموم ريءالا شويج ةمتملا ىف مهرخاوب يف
 لحام ثالث ةريسمب ةمتملا نع دعبت ءارحصلا ىف رْثب

 (يتروك) نمتراس اهناف ةيزيلكتالاةلجلا امأ يدهملا عأ نم ناك ام اذه
 اهدءاقو نيفا وم اهدونج ددعو ١.١ ةنس لوالا عيد رهش لكاوأ ف

 رهش نم ىناثلا فصنلا ىف حيلطوبأ ىلا تاصوف(تراوتسا تربسه)رسلا
 مضلاوهمم نيذلا لتاقمفلانيثالثلاب ىمو» ريمالا اهوحت مدقتو لوالا عبر

 اييلع مجهو ( حيلطوبأ)فةلماب ىتلاف نييلعملا ةلئاقم نم فال ةعضب هيلا
 ناركسعلا طلتخا ىتح رصبلا حلالا ن كي لو سنار هلا ىلع دوسالا مجمل 6

 تراوتسا ترب ره رسلا دئاقلا لت ٍذئدنعو ضربالا حالسلابةيراحلا تراصو

 ىف هلاقثأو هلامأ كرات رتهتنلا نمنكمتف( راوب )لارتلا هلدب ةدايقلا ىلوتو
 دناقلا نكمت ة ةزيجو ةدم بلسلاو بهللاب شيواردلا لغتشاف ةعمملا ةحاس

 ريحامتابثلاوةلاسبلا نم اورهظأن يذلاهدونج نيب ماظنلا ةداعإ نم املالخ ىف

 شيواردلا نم طقسف ةيماحانارين مهرطمأو شيواردلا ىلع مهبّرك ثيح لوقنلا
 هداوق نم ادئاق نيرشع وحنو ىموم ريمالا لتقو لينق فلا رششع ةتس وحن
 هتوعدب ًاقبدصتو اءسمت مهرثكاو ىدهلا شيج داوق ربككن م مه نيذلا
 دقوةاجنلاب نوةدصي ال نوروعذم مهو رارفلا لايذاب شيواردلا ةيقب كسمتو
 نا يل لاف ةمقاولا هذه بّتع نونجب بيصأ نامرد مأ ىف مهم الجر تأر

 اولخد (حبلط وبأ) ىف انومزه نا دم, مممال نييمدآ اوسيلو نيطايش زيلكنالا
 ين“ نادوسللا ه«هد
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 يسفن نع مهنفدا فيك ىردأال اناو يسأر اولتحاو انماسجا 000

 طاّقسإ ىلع ل وع ثيح هداربإ انل مدهأمهيمأن م ناكف يدهملا ىلا ةمزملا هذه

 ًاينانركذ ىذا قجنصلا ميهاربا رم هيلع م ادقالا ىلع هأرج يذلا موطرملا

 ينأيام هيف لاق ةمتلا يلا اباتك دماَلا لسرأ ةلجلا راصتنا دميو هرارف

 ءايقشالا حاج حبكل انثج ةكللا ةلالج شيج نم ةقرف لوأ نحن

 نامامكيلعف انتعاط تحت لوخدلا متدرأ ناف موطرحلا ةنيدم ذاقناو نيدرمتملا

 تايار ىرشان ةدلبلا بونج انولباق# نا مكيلعو انتكلم ةلالج ناماو هلا

 نيذلب لحام مكب لحي كاذ اولش تا مكنأ اوملعاو ملستلاو عوضملا

 مالسلاو مكيديأ هتسرغام رامث نونجت رثثنيحو حيلط وبأ يف مهانبراح

 اهنلامث اوركسعو ةدابلا اولخأ ةمثلا يلاهأ يلا باتكلا اذه لصو الو

 ةمتلا يلا ةيزيلكتالا ةلبلا تلصو ىناثلا عيبد ريش نم ينآثلا مويلا ينو

 مهلبانق تقملاو ٍبيرغ تابثب زيلكنالا مهجابف دلبلا يف شيواردلا نصحنو

 مهسراتمو شيواردلا عقاومب ةريثك رارضا مهافوذتمو

 فاشكتسالل نودرغ نم ةلسسم تناك يتلا رخاوبلاب ةلجلا تممتجاو

 ةمتملا بونج ( ةبقلا ) ةيرق يف ةلجلا تركسعو اشاب ىحصن دمت ةدايق تحن

 ايف تنصحتو
 تطقس امل موطرملا ىلا الوصو دنم ةلجخلا ترحأول لوقت انهو

 ماي ةسخ ةمتلا يف تيب اهلكلو

 تارباخربدم( (نسلو سلراشرسلا) رحبأ نال عيب عباس تسلا موب ينو

 لييبق هر فس ناكو موط رحل ا اد صاق(نوحل )و (نيدرب)ةرخابلا لعن زياكلالةلجلا

 تالالش هماماو ربللا ءام ضافخنال ادج ائيطب هرخاوب ريسو سمشلا بورغ
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 طوقسل رهللا يتفض ىلع حايصلا اوعمس موطرخلا طوقس موب ءاسم ىفو
 عيبر١١ءاميرالا مون ناك ىتحكلذ اوقدصي مف نودرغركذلا بيطلا لتقو ةنيدملا

 سارحلا تعمسفلاملا تب نجس ىف كاذ ذاتنكو 1440ةنس راثب مو ىناثلا

 يلالصتس زياكنالا رخاوب ناليىرسالا ىلع ظفحلا | اوددشد مهشعبل نزلو

 صاصرلاو نامرد مأيف اوفقوو هؤافلخو يدوملا بكرو« مويلا موطرحلا
 اليم نبرشع وح نامرد مأ افلبت نا لبق نيترخابلا ىلع طقاست تافوذقلاو

 نانادصاق امهو رهلا يونلم يلا المو ىتح اهقوف قفخت ةيزيلكتألا ةنارلاو
 ىارسلا نع دمبتال يتل(نرقملا )ةيباط نم عفادملامهيلع تقلطاف نودرغ ىارس

 لتقو موطرملا طوقسب نسلو سلاش رسلا نقيأ ذئدنعو ليم نم رثكاب
 لزن نيتدئاع نيترخابلا ىدهملا رصبأ الو ءاج ثيح نم ًامجار دراف نودرغ
 هتضبق ىف موطرخلا عقوأ ىذلا هلل اركش ادجاس رخو ضرالا يلا هتباد نع

 زيلكنالا اهنلب نا لبق
 (ماحد لالش ) ىف رجحي نيوحلت ةرخآبلا تمدطصا يلاتلا مويلا ىفو

 اًضيأ تقرغ يتلا ةيناثلا ةرخابلا ىلا هدونجو سلراش رسلا لقتناو تقرنف

 ميكردت ىتح ( ىشيملا دلو ) ةريزج ىف اونصحت نالاورطضاو نيموب دعل
 طاحأ نا دعي مهتذقتا ةرخاب مهتكردا نيمو دمبو ةمتملا ركسعم نم ةدجنلا

 تارم ةدع مهجاهو 3 ودملا

 ةمنملا يفزياكتالا لاتقل يبوجنلا نمحرلا دبع نييعتركذ
 ىوجنلا نمر لا دبع يدسهملا عيش ١م.؟ةنس ىناثلا عبر ٠١ موي ىفو

 اروشنم بتكو ةمتملا ىف زياكنالا لاتقل امهعم ناك ىذلا شبجلاو ةجرق انأو
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 ةروص يهاهو مالسالا يلا هيف موعد ةيزياكنالا ةلملا ركاسعو طابض يللا
 : | تاروشنلا باتك نعالقت رودنملا

 <« محرانحرلا لل مسي )
 دعلو .ميلستلا عم هلاو دمع انديس ىلع ةالمعلاو . ميركلا ىلاولا طدبملا

 ركاسعو طابض ةفاك يللا هللا دبع نب ىدبملا دم هللا ىلا رقتفمللا دبعلا نف

 لبق ةاجنلا ليبس عابنا ىلا هللا مدشرأ .سؤرلاونايعالا اصوصخ زياكتالا
 علوتمب متوبد اذا مكلا» نيما زيزملا هبانجم نيذئاللا نم م,لعجو.سوبلا
 ألو ةعينش هتفلخم نا متلع هتمواتم نع مكزجتو مكفلاخ ةردق يف مسرفنو
 انرهظأ دقو هيلا هنم بورهلاو هيبن بانتجاو هسمأ لاثتماآلا مكل نب
 اومنتغاو كلذ يل ايهف. هاياطعو همرك ةحاس يف لوخدلاو .هامحيلا ةياعدلا
 نيم مكرجأ هللا مكتب اوملسأو اوملست اوملسو كلاهما لبق مكتداعس
 ءالعو يلالشلا نمح فسويو دشارك نيمدانلا نم اونوكتف اوضرمت الو
 الا كلذ مداز اف مانوعدو ٠ را ع مان ذنأ !نال نودرغو ىسكعو نبدلا
 ديعسلاو ئزخأ ةرخ آلا باذملو ايندلا ةايملا يف ىزحلا باذعاوقاذف. رارف
 ميمنلاو. ميظملا زوفلا متدرأو مكقلباذاف مكل راذنا اذهو هرينب ظمتا نم
 دقو مكيلع اهرذمت لبق ةيوتلاب اوردايو هل ىلإ انثوءد ةباجا اوبلف. -ميقلا مئادلا

 ةتفشلا باب نم نكلو اهني منراحع مكل ةقاط الو هللا دونج مكيلا تهجوت

 مكتمءابالا قتحتو مكل اذه لوصو دمبالا مكوبراحيالذا مم مهان سمأ مكيلع

 ةصالا مكقوح نم ءيشث يف مكلاوضرعتب الو مكوذؤبالنأو ةباجالا نع
 لانامأ مكيلهف متلس ناف نيخابملاو ةحاسالاو ىريملا ق> ادعام مياس اذا

 دابعتسا اندصق سيلو انراصنأ نمض ن نه اونوكتو هلل دبملا نامأو هلوسرو
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 اهتاذل ىف الو اهنايح ىف انل ةبغر الو ايندلا ين كلم الو هاج ةدارا الو دحأ
 اذا الاو كلذب هلوسرو هللا انرسمأ اج هللا ىلا ةلالدلا اندسق امنا لب ةينافلا
 مكئاذآب اوفصاو مكب لحمام نورتسو الدع الو افرص مكتملبقت الف مل اخ
 يعابتاب هعاطا نأ ة ةمحر ين ربظا دق يلامت هللا نافل وقعمكلناكنا ل اوقأأل ةيعا اولا

 هلسر ممهب ىقدمأو رفظلاو رصنلاب هنم ىندنأو ىتتلاخمب هاصع نم ىلع ةمقثو

 ضعبل مهضعل ناك ولو نالقثلا يتراع طردقبالف هئايلوأو هتكمالموهنايبأو

 ىنكلونواتقي الو مكنولتقب يباحصأ نا ثي بح عحالس هللا ضبقل تئش تئشولو اريبظ

 هللا ليض هللا لوسرب ءادتقا هللا ليبس يف مه ةداهشلا ىلاعت لا قيفوت ترتخا

 يفو بلاغ هللا دنج ناف رورغلاو ماياف مهلع هللا ناوضر هباصأو لسو هيلع
 ١8.5 ةنس رخآلا عبر 9 مالسلاو ةيانملا لهال ةبافك اذه

 ةلقند يلا ةيزيلكتالا ةلمحا دوعر كذ
 أشيجنا ةلملا تماع ( ىشبملا دلو ) نم نسلو سلراش رسلا ذاقتأ دعب

 قرم شيج دجوب هنأ 66 اهيلا مداق يوجنلا نمحرلا دبع ةدايق تحن افيتك

 ىثارلا املاخي بشحلا نم احابشأ تبصنف ةدتملا لامش ركسسعم نييلمجلا
 ليلا لوأ ةلنجلا تاحئرا 3 لورتبلا نم حيباصم تدقوأو اناسرف دعبلا نم

 نم دحأ معي لو( حيلط وبأ )لهنم تنلب ىتح ريسلا تدجو كلاح مالظ يف
 ليئاقلا نورب اوناكثيح (ةبقلا )ابترداغمب اهلوح نيرك-سملا شيواردلا

 نصملا قوف حيباصملا نورصبي ليللا يفو اهنصح يف ةفقاو دونجلا امنونظيف
 ثالث لاملا اذه لعاولظو ةلجلا ءاقب ىعأ نم ءيث يف نوكشي ال مهو

 اوركنا ةشلاثلا ةليالا ةحيبص ىفو لّقملا ىلع صاصرلا نولطي مهو لايل
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 نم ةبرقم يلع راص يتح شيواردلا دحأ مدقته مهتواح نع ةلخلا توكس

 ىذلا وهرابلا ءوض نأرعو راهن ليل ةدقوم حيباصللاو ليئاقلا ىارف نصملا

 اوقحليل بكار فال ةنالث عم عرسأو نيقابلا ملعأو عجرفاهرون بجحي ناك

 (ىروك ) نم برم ىلع تراصونتليل ذنم اهترداف تناكو حيلطوبأ ىف ةلجلا
 اهب قاحللا ناكمالا ين دمي لف ىلسلو دروللا اهب يتلا

 مايا ةعضبب ةلجلا اهترداغ نا دعب ةمتملا ىوجنلا نمحرلا دبع لصوو
 مدقو ( يتروك )ىلا ةلجلا تلصو ٠٠.٠ ةنس ىلوالا يداجج رهشرخأ يفو

 نودرغلارنجلا لتقمو موطرملا طوقس نع هريرقت نسلو سلراش رسلا
 ىلا بتكو اهب رس ىدهملل ةمتملل زيلكتالا ةرداثم ءابلأ تلصو الو

 رهش يفو ةلقثد دودح ىلا مدقتلاو شويملا عمجم هرصأي ريب ريمأ ريجلا دمع

 ىلوتساو ريما دمج اهلخد كلذ بتعوةلقند زياكتالا ىلخأ +٠0٠ ةنس نابعش

 ميلاقالا تراص مث نمو افلح بونج هشويج تنلبو هلك ميلقالا ىلع

 فحزيس هناب عابتالا نم هلوح نم ربخي ذخأو ىدبملا ةطلستح ةينادوسلا

 نالمح نياوسر ثنو ةرهاقلا ىلا اهنمو روبش ةعضب دمب ةاقند ىلع

 رصم ناك مسرب ىاشلاو قبسالا ويدحلا هل روفتلا مسرب امدحأ نيباتك

 تاروشنلا باتك نع القن نيباتكلا ةروص ىهاهو

 ٠  9ميحرلانيحرلا هللا مس < 5

 دعيو ميلستلا عم هلآو دمحم انديس ىلع ةالصلاو ميركلا يلاولا هلل دجلا

 نمىلعق خيال. رصم وبدخ ىلا للا دبع نب يدبملا دمت هللب مصتمملا دبملا نف

 وهدللا دنع ايجان هب كسمتملا نوكي ىذلا نيدلانا هردصح رش وهن ريصل هلل رون

 نمذارَقلا هب لزنو ملسو هيلع هلل ىلص دم انيدن هب انءاج ىذلا مالسالا نيد
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 ريغ غني نمود يلامث لاقو «مالسالا هللا دنع نيدلا نادلامت لاق مالملا كاملا
 ناطيشلا وعد لالضف نايدالا نم كلذ يوس اموعهنم لبق نلف انيد مالسالا

 نيب هب زيم الّمع ىلاعت هللا هحنم نمو ريعسلا باحصا نم اونوكيل هبزح هيلأ

 لزتمو هللا دنع ةسال حش ايفالا هفرصي نا هل ينبني ال بيطلاو ثيبحلا

 عاضأ ثيح مئاهيلا نم ًاوسأ ناك الاو. ماحزلا دتشيو لفطلا بيشدو. مادقالا

 ءايحاو . هنيد عابنا الا هللا دنع ةمالسلا ىلا ليبسالو هيف لّمملا بيكرت ةمكح

 يف يلاست هيلا ةبانالاو .لالضلاو عدبلا نم ثدح ام ةئاماو.هنيمأو هيبن ةنس
 نادلبلا رئاسهيف داسنلا مت يذلا.نامزلا اذهىف كلذ.دكأت دقؤ.لاوحالا لك

 ىتلا مهمتالالضو. مالسالا لهأ ىلع اهولخدا ىلا رفكللا لهأ سناسد ناف
 ماكحأ تلطعو نيدلا ساردنا ىلا تضفأ دق.مانالا بولق نرم اهونكم

 تكارتو .مانالانيبب ةبيرغ مالسالا رئاعش تراصف.نيقيب ةنسلاو باتكلا

 لهأ ىلع بركلا دتشاو.مالسالا مراحم تحأو عدبلا ترشتناو تارظلا

 دنمف.ناودعلاو يلا مارتل را ىلع ضباقلاكهنيد ىلع ضباقلا راصف.نامبالا

 رفكلا ةملظ نم مذقنال هدابعل ةمحر قداصلا دعولا قبط للا ينربظا كلذ

 ىربكلا ةفالملاب ىنقوطو.نايبتوهنم يده يلعلا يا مطدأو. نامبالا روث ىلا

 رصقلاب ملسوهيلع هللا يلص دوجولا ديس ىنرشلو. .ةيبيلا اهللح يلع علخو. .ةيدهلا

 هللا هلذخم ةوادعب يندصّتب نم نأبو نيلقثلا ناك ولو يتداعي نم لك يلع

 قادعا بولاق يف بعرلا فذقب ىندبأو رصنلا فيس ىنداقو.نيرادلا ىف

 يفكش نم نابو ضرالا عيمج كيمأ يناب ىنربخأو اليم نيمدرأ ينام ىسل

 يفديأدق هللانابو نيملسملل ةمينخ هلامو هسفنو هلوسرو هللبرفك دف يتيدبع
 بئاجملاو تاراشبلا نم !ًذكهواناومأو ءايحاءايلوالاو نإبابو ماركلا ةكئالملاب
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 ةميرالا ءافلملاو نيبرقملا ةكنالملا ةرضحب كلذ لكو ابحرش لوطي ىتلا

 هاياّللا تلأس الو يسفنل ىمالا اذه بقرثأ تنك امو مالسلا هيلع رضحلاو

 مالا متحو .ناك ام هللا دارأ الف هب موق نمل انيعم ىنلعج نأ هلأسأ تنك لب

 هيلع تاكوتو للاب تمصتعاو ةلاما هذه ءابعأب تق.ناوك الا ديس نم يلع

 تكرت امو فؤر دمت اهب ناك دقو رظنتملا يدبلا يناب ةيرادنكملا تربخأو

 هلل مالا مينو _رابتخالا راظتنا ىف انأو ايش سمالا اذه حاضيا يف ابلهال
 نع اووطو.ًاحفص هن مهتربخأ امم اوبرض نأ الا مهنم ناك اف رايقلا دحاولا

 ىنيدلا مالا اذه ىف تبثت الو ةيور ريغ نم ةيراحلاب ىنوردابو. ًاحشك هلوبق
 تراص اذكهو يندعو اه مههلع هلا ىنديأف ةيربلا ريخ نم هب مهثج ىذلا

 ىنديؤب لاو مهمشنت ملو تاراذنالا ممل مدقأو ةلثادمب ةلث ىننأت كشويج

 كرمأ ىثالتو كتليح تلق نأ ىلا مرباد عطقبو ىندعوأك مولع يترصليو
 مهل تالحأو زياكنالا هللا ءادعال ملسو هيلع هلا لص دم ةمأ ىمأ تملسف
 مهدامعاوأ م-ماليخو مهربكي زياكنالا ءاخ موضاعأو مهلاومأو د

 نم تسأو موطرملاب مهنودرغ كنردا محل ناطيشلا لّوس ايلف هللا ريغ ىلع
 تالا مويلع تقحو مممفنيال تاراذنالا رركت نأ تملعو هلهأ ةباده

 5 مهترذناا مييلع ةاوس د مهاش يف ىلاعت هللا لاق نم لشثم اوراصو

 انايع موماسج رانا تقرحأو هيف نم كالهاو هحتفب هللا لج ةبآلا « مرذنت

 ىلاعت هلوق مهيلع قدصو ةبوقعلل اليجمتو ةقيقحال اراهظأ مب ابق نم نيذلاك

 اوولف زياكتالا ترذلأ مث ةيآلا 3 ةتب مهن اوت اب اوحرف اذا تح 0

 اولوفبعرلا مهيواق يف هللا فذتف راصنالا نم ةفئاط مهلا تهجوف مهسؤر
 فاخب سيل هلك اذهو مهلمش تتشو كاهأ نم مهنم كلهأ نا دعب نيبراه
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 .رامدلا نه هب لسحب بيرق نعو مهاب رثا ًايفتقم هللا بزح لاز الو كياع

 يفام عب كس ىرإال للا دعوي قدصلاا نمؤأا ناو اذه. ربتعا نمل ةربع نوكيام

 هلام يذلا ابكلم نم تافام ىلع فسأب الو ةميق تاينافلا نم ايندلا ةايملا

 لاونلا نم هللا دنعام ىلا هرظن حمطم ن نوكي اماو .لاكنلا ميظعو لاوزلا ىلا

 نمو .رخآلل لن ل لوالل تيقب ول ايندلا ناف.لاضفالاو ةماركلا راد ىف

 وهو كابق ناك نم لزعوأ توم الا كيلا لصي مل كالا اذه نا لأ انه
 ناكل يبني الف كلذك ىمالا ناك ثيحو كيلا راصام لثعب كدب نم جراخ

 ايندلا ناكولوايندلا نم كاف ام ىلع فسأت نا دبالا ميمن هللا نم وجرت تنك

 ايف عمساو كسفن كرادنو كركف كيلع عججاو رظنلا ققدف اهريفاذحم

 هيلا مالا سو كنم يزج اع كلأسو هيدي نبب تلثماذا كمر دنع كن

 مهب نيمتسنو هّللانود نم ءايلوأ نيرفاكلا دنت نا كنم نشحي ناكامو مست
 نيذلاهأي» ىلاعت هلوق مست أ سو هيلع هللا ىلصدمم ةمأ ءامد كفس ىلع

 متم مهل مهطوتب نمو ضب ءايلوأ موضعل ءايلوأ ىراصنلاو دوهلا اوذختال اونمآ

 نوداوبرخآلا ا مويلاو هللبونمؤب | اموقدجتال » يلامتهلوقو ةنآلا « مهم هناف

 اونمانيذلا اهمألي ه ىلامت هلوقو ةنآلا ع مهءابااوناكو لوهلوسرو ّللا.ةاح نم

 مكءاجامب اورفك دقو ةدوملاب مهيلا نوقلت ءايل وأ مكودعو ىودع اوذنتال

 17 زه كن اوذختا نيذلا اوذحت ال نيذلا اهسأأي هىلامت هلوقو ةب.آلا « قللا نم

 هذهامو ةيآآلا « ءايلوأ رافكلاو مكلبق نم باتكلا اوتوأن يذلا نم املو
 نمش رفاوءيطت نا اونمآ نيذلا اهنأاي » لوقت ىلاعت هللاو هللا ءادعال ةعاطلا

 متأو نورفكت فيكو نيرفاك مكناميا دعب مكودري باتكلا اونوأ نيذلا

 الو هتاقن قح هللا اوقنأ اونمآ نيذلا اهنأإي » لاق نأ ىلا « هّللاتايآ مكيلع لت
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 رئؤي الو هئريصب نيميرظاب نمت تنك اذاف ةب آلا « نوملسم متأو الانتومت
 ةمالسلاو ةاجنلا يلا ردابو كلذب ربتعاف هنرخآ ميل ىلع سينسملا ايندلا عاتم
 هللا ءادعأ رسا ىف نوكتت نا نع كسفن هزنو نامبالا ةمالس ىهوهتربتعلا

 لسغاو لسو هيلج هللا بص دمش ةمأ نم كمم ناك نم كلن الو امئاد

 لئازا ابكلمب الو ىنافلا ايندلا هاجي ثرتكست الو مدنلاعومدب كنم ىرجام
 كلت » ىلامَت لاق هلال نيمضاوتملا هدابمل اهدعأ دقو اهئم اريخ اراد هلل نافإ
 ةبقاملأو اداسف الو ضرالا ىفآولع نوديريال نيذلل اهلمجن ةرخآلا رادلا
 بح مركسأ نذلا ءوسلا ءالع لاوقأ ىلا نوكرلاو كاياو ةنآلا « نيسقتملل
 نم اوكلمأ م كوكلبف ةرخآلاب ايندلا ةايملا اورتسشا يتح لاملاو هاجلا

 كدصيف ايندلا بح هركسأ املاع ينع لأسنال م يسدقلا ا ينف كلبق

 كلدلب نصح ةوقب رتنت الو « يدابع ىلع قيرطلا عاطق كلناوأ يقبرط نع
 ىننت ال الاف كل رفكلا لهأ ةيهاظمو ةيسهاظلا كددعو كتحلسأ ةرثكو

 وه نم ةمينلا نوصحلا لهأ كولملا نم كلبق كلهأ 5و ًائيش للا نم كنع
 نكيلو نردسفم ضرالا يف اوثعو اونإ امل امج رثكأو ةوق كنم دشأ

 هللا لوسز نم روثو هللا نم ىده ىلع ينبمىنيد اذه انمأ نا كملع ىف
 اندصق امو ةينطابو ةيرهاظ دون هللا دنع نم ديؤمو ملسو هيلع هللا ىلص

 اكلم كلذ عم دير الو نيلسرملاو ءاينالا راثا راهظاو نيدلا ءايحا الا هيف

 ءوسلاب ةرامالا سفنلا تفلاخو كتريصب هلا رون ناف الام الو ًاهاج الو

 امو انناماو هلوسرو هللا نامأ كيل.ف ةصلاخ ةينب هللا يلا تبلأو انيده تلبقو

 ىلع ةدحا ودب عيمبا نحنذ وكنو ىلامت هللا هجولة صلاحلا ةبحلا الا كنيبوو اننيب

 مهلاصقتساو ممرباد مطقو .نيملىملا دالب نم هللا ءادعا ججارخإو نيدلا ةماقا
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 باتكلا اذه كيلا تررح دقو اوملسو هللا يلا اوبيني لنا ممرخآ دنع نم
 حرش نا هللا وجراف كتباده يلع اصرحو كيلع ةقفش موطرملاب اناو

 ىلإ مداق انا اهو نيررادلإ ىف كداشرو كحال ىلع كلديو هلوبتل كردص

 ىهتنا دق نادوسلا ىمأ ناف يلا هللا هاش نا بيرق نع هللا دونجب كتهج
 تزح د.ةف.ةيربلا بر هللا يلا ةبانالاو.ةبدهملا سمال ميلسقلاب ينتدراب ناف

 بيج نم ةفاكو تنا كضرعو كلامو كسفن يلع تنماو ةيدبالا ةداعسلا

 داشرلاو الفلا قرط نع ضارعالا الا اذه دعب تيبأ ناو كمم اننوعد

 تنكولو انتضبق ىف كعوقو نم دب الو كمعم نم ماو .كمنا كيلع امتف
 ةبانملا هتكردأ نمل ةبافكلا هيفو كيلا ىنم راذنا اذهو ةديشم جورب ىف

 (ىناثلا باتكلا) ىدملا عبتا نم ىلع مالسلاو

 < محرلا نحرلا للمس ذ

 دميو ميلستلا عم هلو دمع انديس ىلع هالصلاو ميركلا ىلاولا ّلندجلا
 اماك> رصم ناكس ةناكيل هللا دبع نب ىدبملا دمع هللاب معمتنملا دبعلا نف

 مكل ىدهأ.نيمأ. مهال وعداش راو.مادهو هللا موةفو مه ريغو ادمع و اراجتو

 انءاج يذلا هنيدب كسمتملل نوكتامئا هللا بذعنم ةاجنلانا مكف سعأو مالسلا

 نمي ال يذلا ساردنالا نم هلان ام مث متر دقو ملسو هيلع هللا ىلص دمتم انيبن هب

 هيلع هللا ىلص دمتم هيب دعوم زجنأ 0 رابظاو هءايحإ هللا دارأ نا انو

 ةيضرللاةنسلاب لمعلا ىلا قئئالملا ةباعدب ينرمأو.ةيدبملا ةفالملاب ىنرهظاف سو

 اهشويج شيجت كرتلا ةلود تلازام ينيدلا ربظملا اذبب ىروبظ دهع نمو
 ةبغرلب٠ .ىرموح الو. . ىعرش ليلد يلا دانتسا ريغنم ىتراحل احلاجر لسرتو

 ةمايقلا موب هللاباذع باجو.ةمادنااو ةرسملا هلام ىذلا ينافثا ايندلا كلم ىف
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 كلهأدقو وقو يلوح الهدنع نم ارسصن مهيلع يفر صتيو ديب هللا لز امو

 مهدهاش انايع راثلاب مهترحأو يدب يلعزادوسلاب نيذلا مهركاسع عيج هللا

 ليجمتو مهرفكل راهظا الا كلذامو ينيسب هّللا مهلتق نيح مار نم عيجج

 امو.نيدراولا نم مكيلا رتاوتو مكنلب دق كلذ عيبج نا ك_شالو مهتبوقمل

 مكملع عم. نيفكاع سيلا ايندلا ماطح بح ىلعو.نيضرعم قملا نع مز

 رثكا دّمف نارقلا ابسالو ةيوامسلا هبتك ميجج ىف ايئالا هذه مذ دق هللا ناب

 ةنيزو وحلو بمل ايندلا ةويملا اما اوملعا»ىلامتهلوذ كلذ نم ينكيو هيف اهءذ نم

 هتابن رافكلا بجعأ ثيغ لشك دالوالاو لاومالا ىف رثاكتو جتني رخاشو
 ةرفنمو ديدش باذع ةرخآلا يفو اماطح نوكي مث ارفصم هارتف جيبي من

 ةويملا هذه امو ىلاعت هلوقو «رورفغلا عاتم الا ايندلاةويملا امونا وضروهللا نم

 هاير نأش مل .او«ناويملا ىمل ةرخآلا رادلا ناو بعلو ولالا ايندلا

 تع.سزذأ الو تأ رنيعالام معن | نم اهف مهل لمجو نينمؤملا هدابعل اهدعأ

 اهلا مهاعدو ميركلا ههجو ىلا ا اهيف 0 ًاورشب باق يلع رطخ الو
 ضرالاو تاومسلا اهضرمع ةنجو مكبر نم ةرفنم يلا اوعراسو» ىلاعت هلوقب

 رادلا كالت مظعو ةينافلارادلا هذه ة ةسخ متمهف :تلخو ةيآلا « نيقتملل تدعأ

 دبالا ميل زوحىلاةعراسملاو. سيسألا ينافلا اذه نع ضارعالا مكم زايف ةيقابلا

 رئاودلا صبرتو هللا ينجيف طيرفتلا نم مكثم لصحام مكيلع ىنخيال و.سيفنلا

 عيمج يف مكاناس دف كلذ عمو هلا ءادعأ ةرصن ةبحم ىلا نوكرلاب هللا بزحي

 لوصولوأ انباعصأ ك لسى ماظننالاو انتوعد ةباجاىلا مترداب نامكتم يرجام
 هتوخال مالسلا هيلع فسوي لاق امالا مكل لوقت الو مكيلا اذه انباتك

 | مكملع يف نكيلو«نيمجارلا محرأ وهو مكلاللا رفذب مويلا مكبلع بيرثتال»



 هي« هم

 نا ابرق هللا بز مكتهج ىلع نومداق نحنو يملا دق نادولا مأ نا ا

 مكب لع ا ويالرعو قرع عال يعفي مكتيباكامو للا ءاغأ

 اودمتعاو ىنامالا مهو انيمأ اوفلاخ نيذلا مكناوخان لحام باذعلا نم

 مرودصاّللا حرش ناف ءىث لك ىلع للا ةردق مهسنأ ىتلا ةيسهاظلا مهتوق ىلع

 هلوسرو هللا نامأ مكيلعو نيرادلا ريخم اورشبأف لوبتلاب اذه انرمأ مقلتو

 متمانت وعد بيجي نم ميججو متنأ مكضارعأو مكلاومأو مكسفنأ ينانئامأو ١
 ءىثهزجم.ال ىهاق رداق يلاعت هللا نا اوملعاف احفص اذه انلاقم نع مير ضذاو ْ

 ا

 هئايلوأو هدنجو هتكئالع ىندبأو رصنلاب يندعو دقو ءامسلايفالو ضرالا يف
 نذابدب الو نج الو سنا يلاتقل تبثبال ابو ضرالا عيل ىلع ىنربخاو
 ءامسلا يف الس وأ ضرالا يف امفن متذفتا ولو انتضبق يف مكعوقو نم هللا |

 ةبقاع اوحلصأو مكسفأب اوقفرا هللا دابعايف.باذكسلا نم ادغ نوءامتسو
 ضاسمالاو للعلاب ةصخنلل يندلا تاووشب يهالتلاو ضارمعالا اذه أوعدو مكسمأ

 ةربدم تلو دق رادلا هذهو ةرخآ ةايملاو ةرخارادلا ناف هللا ءاملل اوقّوشنو

 اذه نم اهواشنتو مكسوفن اوكرادتن مل نا مكحبو مكحيو ةربعم اهوذختاف

 هللا ناف مك داب نصح ةوقب اورتن نا مكاياو لطنلا ىلا مكب يضفما لحولا

 دشأ وه نم ةمينلا ذوصملا لهأ نم مكلبق كاهأ مكو رداق لك نم ردقأ
 يف اوثعو اونيامل مبلل هلمق امو مهب وري ةءاف امج رثكاو َةَوَق مكن“

 سصق لبق.حالفلاو حاجنلا ىلا اومله هللا دابع هللا هللاف نيدسفم ضرالا

 ةبادملا ناف.ليواعتلا يلا يعادالو هب مكترذنأو مكيلا ريداغ اذهو.حانجلا

 قيرط ىلا مكيصاو:. ذخأبو مكداشر مك.بلب نأ هللا لأسأ. ىلا هللا نه

 مالسلاواذه مكدادس
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 مسللاو نسنقلا ءادفركذ

 ىفرش جاحو رداقلا دبع دمح يلبلو دروللا كسمأ موطرخلا تطقس ال
 دعأو ميهارب دو مركلا دبع رداقلا دبعو ىلع يناس فيرشو رو: دمحم

 هنابسلاو يدبملا براقأ نم ميلكو دوم ىضاقلا نب يفرش جاحو بيجنلا

 هنولأس ىدبلا مهبيرق ىلا اوبتكي مل نا لتقلاب مددهو نجلا يف مهجزو
 اوبتكف ًاصوصخ سوسقلاو امو نييحيسملا ىرسالا نم هدنع امب < مهءادف

 امي ءادقلاب مك رادتب ناالا للتقلاب نوددبم مهلا هيف اولاق ىدلا ىلإ اباتك

 هيف لآق باتكب مهباجاف ةبارقلا قل ةاع'رص نييحبسلاو سوسقلا نم هدنع
 ءاتالاو هتبحصل اوفرشنو انيد مالسالا اوةنتعا دق هيد نيذلا نيبحيسملا نا

 معمجت لودر وللا ميكسمأ نيذلاِ ا 6 مهنم هيلاب رقأ اوراص مهنا يتح هيلا

 ينمكعوقو نم دبال هتبارق يوذل هلوق؛ باتكلا مل مثخ مث رفكلا ةعماج هاياو

 يفو هللا ليبس نع مثددص امب ءوسلا نوقوذتو ىلسلو دروللاو مثلا انتضبق
 بلطلا اذه لثمب هتبطاخب مهأرج ىلع مهل ديدش فينمت باتكلا

 مهل قدغاو نجسلا نم مهتلطأ ليسلو دروللا ىلا هباتك لصو الو

 مهطوملا مداعأو ءاطملا

 ىل هلاقام تركذت ءادنلا اذه ىماي نامرد ما انأو تملع الو اذه

 كسالخيف ىعسن نم دهن ال كلنا يل لاق ثيح اشاب نودرغ هيلع فوسألا

 ىرسالا رئاس سوفنو يسفن يف ةئداملا هذه عقو ءاس دقو رسالا نم

 [اذاالا رسالا نم مهصالخ يف يمن ال مهتموكح نا اوملع نيذلا نيبرمعملا

 ' | اشاب ليقنارغ رسلا يمس هدجأ ام ضعب ىنع ففخ نكلو نيبحرسم اوناك
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 نري مل ناو هتركش يننا ىلع . رسالا نم ىكاكف يف يرصللا شيلا رادرس
 ميش لك هلا ديبو حاجنلاب هيمس

 رانس ةبراحن شدي اهيجوت رد

 اهدامخا نمناك امو رانس يلاوح ةيودبملا ةروثلا ةبادب نم ناك ام انركْذ

 اشاب ىماح رداقلا دبع دب ىلع

 ميلاد دخت همم نبا هجو يدا ةضبق يف موطرملا تطقةسالو

 رخاوأ ىف اهلا لصوف رانس ىلع راصملا قيبضتل لتاقم فلا نيرشع وحن يف
 ثداوملا كلت رك ذ يلا دومنسو مصملابراوسلا ةطاحا اهيطاحأو بجو :رهش

 روبش ةثالثب يدبملا ةافو دعب رانس طوس ناك ثيح
 ىنأي ام اهيف لاق ةبطخ بطخ شيملا عادول يدهملا بهذالو
 نا اوملعاو رانس رافك لاتقل هللا ةئرب ىلع اوريس نيقداصلا ىراصنأ اي

 مهو .هؤايلوأو هللا بزح مكنال ازبزع ارصن عرصتيسو مهيلع مكعم هللا

 ينلا ينرشب دقو ناطيشلا بزح نم ىوقأ هلا بزحو ناطيشلا بزح
 مدقتن ناضمر ربش ءاضما دب هناو امرق رانس حوتفي سو هيلع هللا 35

 نوكن ثيح رصم انزواجتدق نوكن ين آلا ماملا ينو رصم يللا اهنمو ةلقثد ىلا
 نيفي رشلا نيمرملا باوبأ ىلع

 السك يلا ءارهز نيسحلا زيشلا بادتناركذ

 دمخو يوالملا ماع مهاربا هعمو ءارهز نيسحلا خيشلا ىدهملا بدتلا

 السك ريدم عم دقميل هنع نيبئان ةفصب ىناثلاو لوالا السك ىلا يربربلا ةزمح
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 فضلي

 ” لالا تيبل نيمأ ةفصب يناثلاو حل هلا طورش

 يدبملا ىن 0 مهاجاف ىتح اهنوغلس اوداكامو الك نيدصاق اوراسف

 اثم ملستلا طورش عضويف لطات تذخأو تابثلا حور ةيماملا يف ثب ىذلا

 ةي.ءاح ذاقنا ىلع ةيويدحلا ةموكملا دهاع ىذلا ىشيملا الولأ سأرلا املصي

 اهطوقس يح ةنيدملا كلت ثداوح نءض هيلع ينأن ام هرممأ نم ناكو الك

 ىدهلا ةافو دم لصح يذلا
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 يدهلايلعةيركشلا م ركل ضوع توفوركذ د
 ةيركسشلا ةليبق ميعز نس يبأ ميركلا سوع ضصأ نم ناكام انركذ

 (هرير ) ءارحص يف هتليبقب هماصتعاو ىدلا ةوعد يف لوخدلا نم هعانتماو

 (هربتا )رهو قرزالا لينلا نيب
 أ ىلا لئاقم فلا رشع ةتس غل اشيج ىدبملا ذفنا موطرألا تطقس الو

 | ىبأ مركلا ضوعب يتناب ثيح(هرير).ارح ىلا اهنم فحزيل ( ةعافر ) ةيرق
 هلوصو يدلو نامرد مأ ادصاق هتلحم رداغو شيما هسجو نم رف يذلا نس

 يناس لاس دمحمب راجتساو رملا زاتجاف موطرحلاب دوجوم يدبلا نا معاهي
 ةمالعديدملا نم اريزنج هتبقر ينوأبارت ةضاز يلع عضوو يدهلا دلاو مع ىلع

 ةيرادمكملا كلمالس يف ىدبمال هسفن مدقو هنم طرفام ىلع مدان باث هنا ىلع

 ميركلا ضوع ترجا يتا هل لاقو ىدهملا ىلا ىلع قاس ملاص دم بمذف

 ينيامتلا هللا دبع ناكو هباقع نع لدمتو هتلز نع حفصت نا كنم سقلاو
 لجرلا قنع برضب صايل ىدهملا سلجم نم مايقلاب مهو هنول مقتماف ارضاح

 ىلع ىتاس حلاص دم هسالع كنسماف هنع وثملا ةماكب يدهملا هوفب نا لبق

 1 اصمم سس ص سس ص سس سس ل يا ل ل هل يي مم سس ملا
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 ةفيلخ كلنال اضيأ كلنم هبلطأ ينف ىدهلا نم وفملا هل بلطأ ىننأ 6 هل لاقو
 يئياعتلا امتل | مسيتق ةيوبنلا ة ةرضملا يف هيلا راشملا ةيدهملا نئنخ ريمأو قبدصلا

 يدبلا هباجاق ىدهملا وفعل اعبن الا نوكي ال يوفع ناد لاقوحدلا اذه ببسل

 ريزلجلا نم هقالطابو هسار نع بارتلا ضفنو هلاخداب صأوهنع توفع ينأ

 ركسعم قرافب ال نأ اهاوف.تا,ذت يشياعتلا هيلع لاو ةمولعملا ةعيبلا هعباب مث
 ثيح ىدهلا توم دعب هب قاحام رك ذ ىلإ دوعتسو تاملا يتح ىدهملا

 هلل ماودلاو املاومأ عيمج رداصو اهلك هنليبق ىتفأو اريص ىشيامتلاهلتف
 ع و ميو كس

 ةفيلخاشاينيسح نييعترك ذ
 ةدبابعلا ةليبق ىف يدبملا لبق نم ةيعاد

 ةيربدملا طوس ناكفيكو ربرب ريدم ةفيلخ اشاب نيسح ركذ انل مدقت
 قو اهطوةس رثا ىلع ربرب ردامروكذملا اشاينيسحنا نآلا لوقتو.هدب ىلع
 يتحريسأ ةلماعمال قيدص ةلماعم هلماعو ماركالاب هاقلتف نافدرك ىف ىدبملاب
 هل ربظيو يشداعتلا هللا دبعل ددوتب كثموي نم ناكو ٠ موطرخلا تطقس تطقس

 يتلا ةدبابعلا ةليبق نيب ةيدهملا ةوعدبمأ ايلا ىلع هنردق هيلع ضرعلو صالخالا

 ناوسا ىلاوح نكسلا

 راسف ةدبابملا ةلِبق ىلع ةرامالاب امك هل بتك ٠٠65 ةنس نابعش ىفو

 «دمج وبا نم ةيرقم ىلع راص اذا ىتح نابعش فصتنم ىف نامرد مأ نم
 نامرد ما ىلا ةدوعلا يلا هوعدبا ىثداعتلا هللا دع نم باتك هيلا لصصو

 جورملا نيبو هني نكي مل ثيحدريس عيانف يدبملا ةافو كلذ ببس نإ لف

 ةموكحلا لسو انادي صملادودملا نب ىتحةليلو مويريغةىودهملاذوفن ةقطنم نم
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 ةدبابعلا ةليبق ىعاريمأ هنييمت ةنمضتملا يدهملا سما وأ

 دجوف هتبقاعم ىلع ةرازولا تممصرصميبلا ةفيلخ اشاب نيسح ل صو الو
 ثيح هتبقامم كرت بوجوب هءالمز عنقأو هنع عفاد نم ةرازولا ءاضعأ نيب

 هداربا نع ىنف ين نحنام هرمعأ نم ناكمن راتخم ًامئاط ءاج هنا

 يدا دوقن ةناخيرضرك ذ
 ةضئلاو بهذلا نم موطرحلانمىدبملا اهمنغ يتلا ةءيظملاريداقلا انركذ

 نأ مرمأو غايصلا لاما تيب . نيمأ عج ىلوالا ىداجج ربش رخاوأ يف ينو

 اهنمةحفص ىلع ابوتكم ىرصملا هينجلا لكسش ىلع بهذلا نم ادوقن اوبرغي
 هينملا نأش وه ام ةينامثلا ءارغطلا ةيناثلا ةحفصلا ىلعو (رصم يف برض )

 هبوشد ال ىذلا يرانسلا بهذلا نم ٠ مارد ةثالث وحن هي هينجلا اذه ةنزو ىرصملا

 نم الايراوب رضي نأو شرق ةئام ىأىرصلا هينجلا ةميق لثمهتمبقو لغز لقأ
 ىاثلاهجولا ىلعو( ةرجملا يف برض)هجو ىلعاشوقنم مارد ةي ةيناك هتنز ةضفلا

 ايرصم ًاشرق نورشع لايرلا اذه ةميقو « ىدبملا ىماب د اهف شقث ءارغط

 يذلا لايرلاب املدباو تاكوكسملا هذه يشباعتلا عج ىدبلا ةافو دعلو

 هناكم يف كلذ رك ذ ىأيسو «لوبقم ه هام
 سمعهخ#شم م

 ىدجلا دالوا ناتخ ركذ

 ناتخ لعومصم يدبلاذا موطرحلا يفنورو صح نمنوانفإبي ناك اماريثك

 سيساوجلاانللقث ام ًاريثكو اهفتيدبلا برم هنءاج يتلا( ابا ةريزج يفهدالوأ

 يف هدالوأ ناتخم هلع ملسو هيلع هللا لص ينلا نا هعابت ال لوقي ناك هنا
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 ناك ىتلا هتدبرج يف تاعاشالا كلت ىدص نودرغ ددر دقو ةريزجلا كل

 راصحلانمز ًايموي اهتكت
 ثيح ةعاشالا هذه قمت نا وجرأ يننادهانعم ام يل لاق موب تاذ يفو

 يدهملا نا ربظيو «راصملا ةدش تاليو انع ففخيام اهتيحت ءارو نم نوكي
 ناكف اماموي هل رطضا اذا ءارولاى لا رتبقتلل اراذعا هسفنل دبمب ناك هناهد طرفل

 ةلجلاتيرتقا اذا ىكل (ا![از ةربزجيف هدالوأ ناتخم ر ومأم هناسانلا نيب عيذب
 اذه نا ًالملل ربظأو ًامجار رهن اهب رفظي نا نود موطرحلا نم ةيزيلكنالا
 ةيزيلكمالاةلجلاهجو يف فوقولا ىلع ةردق مدع وأ نيملال هدالوأ ناتخ رقبقتلا

 ماقاف ةيزيلكتالا ةلجلا رش نمأو موطرملاب رفظ هنأ رّدق نكلو

 ا م ندب , ةنام وحن تحذو نامرد مأ يف هلاجنا ناحل حارفالا ملام

 ايادملا نم ءارممالا همدقام ريغ كلذو مننلاو رتبلا نم سأر ىتئام وحنو
 نع مثرلاب يننلاو كللا ةيبأ لافتحالا كلذ ىف رهظا هنا ةلجابو . معاطلاو
 يذلا وهلاملا تيب نيمأ نا معزي ناكو تالافتحالا كلت نع دعابتلاب «سهاظت
 اهم ءىثن املاع يدبملا نوكي نأ نود هدنع نم اهب ماق

 سخن نم ًائيش لوانتي ال ناك ىدمملا نا عيذب لالا تيب نيمأ ناتو
 هناو ناسحالاو ربلا لبس يف هقافنا هل ضوفب ناك لب هسمخم يذلا مئاننلا
 نيرشملاو عباسلا يف مت يذلا ىدبملا دالوأ ناتخم لافتحالا تاقفن هنم قفنا
 ليش ةنس يجر رهش نم

 نافدرك ل ابج ىلع ةجنع يبا نادم نييعت ركذ
 ناكو ةشيامتلا ىلاوم نم ىلوم هلصأو ةيداهجلا دئاق ةجنع وبأ نادمح
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 دئاق يأ (يئابكلوب ) ةفيظوب روفراد يف قزوبشابلا ركاسع كلس يف اظننم
 ١ ايدنج نيرشعو ةسمخ

 ىدحاىف ةموكحلل باج ةجنع وبأ ناك( ريدق )لابجي يتدهلا قم الو

 عمتجأ كانهو ىدسمملا يللا اهب رفو ةبيرضلا نم انلبم لاتغاف روفراد تاهج

 نم راصو ( ةيداهملا ) ىلعدئأق هلع هبزح نم راصو ىثناعتلا هلا دبع عم
 ةريبشلا شابحالا نادم نم( ردنق)حتف هناىئايسو ىثداعتلاهّللا دبع راصنا ربك |

 علاطلا قوميم ةديمج لالخو ةفيرش عابطوذ ةجنع ابأ ناف لاح لك ىلعو
 نيللاو ناسحالاب لاجرلا بولق كالتما نم نكمت فيك هب فرعي ءاهدوذ

 ءانسحةأماةجنع ابأ ىدهأ ىدبملا نا ةقث نم هتممسام فطلأ نمو

 نوكتالفأ نيملا كلمب انت تئطو اذا اولاقو اهلهأ ءاتساف اًمجنِص اهوبأ ناك
 ليكتتلا ىلع ارداق ناك هنأ عمو ربخلا هيلا لقنف دبملا ةجنع يبأ لدب رح تحن

 نسبالمو ىراوجو لاير فلأ اهاطعأو هتجؤز مأ ىدتسا لب هلعف مل مهب

 هتجوز مال ليقف هل مرابخأ لني نم سد مث هرابصا ةيقبب لمف اذكهو
 لاّقف كلذ لثم هربصل ليقو رارحالا قوف هللاو هنا تلامف دبع كربص نا

 خي ال !6 رملاو ناسحالاب ماضرأ هنا ةصالخلاو« لصح دقام ىتفلا لضأامنا»

 ناسحالا ريسا

 ىذأا حاجنلا ناو ةجنع ىبأ ءاهد ىلع ةلالدلل ةرابملا هذه اندروأ دقو

 ةردانلا هناه لاثمأ نم هلامعأ ةجيتن ريغ نكي مل هلاوحأ عيمج ىف هفداص
 نادمح ذافنا يف هتبغر يدبلل يشداعتلا ىدبأ 1م. ةنس نابعش يو

 ةيشاملاوءاقرالا بلجو وزنلل تافدرك يلاوح( ةبونلا) لامج ىلا ةجنع ينأ
 لتاقم فلأ رشع ةسخ يف ةجنع ونبأ نادمح رفاسو هتيغر ىلع ىدبملا هقفاوذ
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 هتريخذو ًايلبج ًامفدم هاطعأو قدانبلاب نودلسم مرلج

 يدبملا يمن هفلب يتح لحارصرشع نامرد مأ نم ريسب ةجنعوبأ داك امو
 هتهجول ىضملاب هيلعراشأف عوجرلا وأريسلا ةمباتم يف ىثياعتلا ريشتس بتكف

 لسري ناكو سوفنلاو ةيشاملا نم .اريثك ًائيش ملغو لابجلا ازغو هريس عياتف

 دلاخ دمت عم هرمأ نم ناك ىتح اهم انمي بوقيي هيخالو اهسمح ىشيأمتلل

 ىأي اهف هركذ يلا دومنسام لقز

 هتافوويدهلا ضرر كذ
 ةبرجه .١ مأع ناضمر ربش نم نولخ لايل ميرال ءاميرالا ةليل يف

 اوثرتكيا مف سلأنلا نيبهض سحربخ عاذدفلا ءاسمىفو ةيمب ضارمعاب ىدبملا بيصأ

 رصم تفي نأ لبق هكردتال ةينملا نأ نم هن مهدعإ ناكامب نوقثاو مم هَ

 زاجحلاو ةفوكلاو ماشلاو
 ىلا ضارمعأ هب تدتشا ناضمر رهش نم سماخلا سيجلا مدي فو

 ةرطخ هنلاح ناو سوفيتلا نم يجللا نا اوررقف نييرصم ءابطاب هيلا ءىج

 هناب ىنوربخأو يلزاع ىفوراز هيدي نيب نم اوجرخ امو جالملاهل اوفصوو
 هاش هل ىجربال

 ةالص يف هفلخم نأ ىنيامتلا هللا دبع ةفيلملا ىمأ ةعجللا موب ةحببص يفو

 ريكو ولح ىلع ةغيلملا ريغ ةالصلا ىف فلختسال ناك هناف هتدامل افالخ ةمملا
 ةفيلألا نا هل ليقف ىلمجلا دمجا همسا ربرب يلاهأ نم الجر فلختسا ناك ام

 اومفدا محل اقف سانلاب بطخي فيكف ةءارقلاو ةباتكلا ىردبال يأ هللا دبع

 بطخو ةقرولا هل اومندف ةلك وأ نيتلك اهنم أريلف هورصو ةبطحلا ةقرو هل
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 نارقلا ظافلأ هفيرحتوةءارقلاب لج نم بارغتسالا ةياغيفمثو مهم ىلصو سانلاب
 - || ناكف يدبملا ىلع ضرملا ةأطو تدتشا ناضمر نماث دحالا موي ينو

 هنأاكو نيقارف ىلع ةرسملا ىلع لدب ارظن ءاسنلا نم هلوح نم يلا رظني

 رامي عتمتا نا لبق ينروزي تاذالا مداه نا بسحأ تنكام» هلوق, نيبطاخي
 اهءانب تديسش يتلا ةعساولا ةكلمملا ين يبلاو ىمالاب ذذإتاو ىناحوتف

 الئاق اثيفيتسم هتوص مقري ناكو « عيضرلا لسفطملا بيثنت لاوها ةاناعم دمب

 هسالم نم درت ناكو « نيملاظلا نم تنك ىلا كناحبس تنأ الا هللال د

 "يبس نم لقتنت هتلاحو نينثالا ةليل تابو هندب ىلع بصيف درابلا ءاملاب ىمايو
 نيمأو ءافلملاريغ هيلعضرأل ةأطو دادتشاب سانلا نم دحال عال اواوسأ ىلا

 هتبارق يوذ ضعلو لاملا تيب

 ةمدارلا ةعاسلا رخا وأ دنع +.©٠ ةئس ناضمر عسان نينثالا موب يفو

 هئافلخمي طاح ضرالا ىلع قلم وهو هحور تضاف يبرملا باسملا ىلع

 يهو فيرش هفيلملا ةأيصا بنز هتأب تحاصف هتبارق يوذ ضعبو هنو

 تيب نيما نايلس دما حاصو تتكسف ابمطلو ابجوز اهيلع بثوف نائب ربك
 هلوح اوممتجا مهنا ءافئملا امأ . ةايملا قراف دقه ونظ يتحديلع ايشغم رخولاملا

 ناو مما حاضتفا نم هف خت مهنم لك ربظاف ميما نم نوكي اهف اوراشنو

 مدمي ناك ايفدب ذك المال ربظي هب ذإ ةئيسةبغماذ نوكب نا دبال ىدبملا توم

 هتاروشنمتاحفص يلعحضاو وه | اهلك ضرالا كالتماو دالبلا حتف نم هب

 8 اهنم ريثك داربا انل مدت ىتلا

 ىدسملا نال ةهج نم حرفلا لماعب ًاشهدنم يشيامتلا هللا دبع ناكو

 ناك ىرخأ ةهج نمو هنا يح نم ريخالا قمرلا يف وهو ةفالمحلاب هل ىصوأ
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 يواعدلا لكل ايذكم ءاج هبحاص تو. نال هل دايقنالا سانلا نم لمّؤدال

 يروشلا يفءافلملاعم ىشبامتلا ناك كلذلواهب سانلادميو هسفنل اهلحتني ناك ينلا

 راشاف تابثلا مدعو عاملا نم مهم ودبي امل بقا مو مهراكفأل علطتسك

 هيف لو همساب روشنم رادصاو مهحاص توم ءانخا بوجوب مهم دحاو

 لجأىلا ةدابعلا ع فامكتعالا ةمزالع ملسو هيلع هللا ص ينلا نم ا هنأ

 مايأ ةثالثب هضم لبق هردصا ريغص روشنم يلع ادامنعا كلذو مولعم ريغ

 ءارصالا تلعجو ءانمالاو باونا لا كيلع تي وو ءافلخلا ملت يأ ىتاد هيفلاق

 ينوكحرتا لب ايندلا برام نم ءىث ءاضقل ىنودصقت الف ءانلخال نيمات

 هؤاضق رذملام ناب ص ىلع اونوكو هللا ىلا ةبانالاو ةدابعلا روماب لاغتشالل

 « ًاضيأ ىلع رذمتم هءاضق ناف ءافلملاو ءانمالاو باونلاو ءارسمالا ىلع

 دعب يثياعتلا هللا دبع ناةقث' "يلا لقن دقو روشنملا كلذ ةصالخ هذه

 برطضم وهو مبسلجم نم فرصنا ءافلملا هؤالمز هب راشأأم عمس نا

 يدبماةافو سمأ مهياعصقو هصاوخ نم سانأب عمتجاو حتر ببم ىف ةشيرك

 هيلعسانلا فقينادمب ءافخالا اذه ةبغم ءوس هل اورهظاف ءافل ا هب راشأ امو
 سانلا ماما نلمي نأ ةمالسلا ىلا برقالا ناو ناعيس الا نخ نمام هنال

 0 لييعامسا نبا ىلا خيشلا هنقلف هسفنل ةعيبلاو ىدبلا ةافؤ

 لوسرففوت م وب هنع هللا يضر قيد صلار كب وبأ املاقينلا ةلججبا ضيبالا خياشم

 نمو توعال يح هللا ناف هللا هبعي ناك نم ه يهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلع جرفن هلاقلا يف يدبملاب اد لد اهنكلا او<تام دق ادم ناف ادمحدبمي ناك

 هعيابو هميابو ىكملا خينلا مدقتف ةرابملا ى محل لاقو ىدبملا بابب سانلا
 يتلا ةفرغلا سفن يف اربق اورفتحا مث صاخشأ ةرشع نوثلبي مهو نو رضاملا
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 6 ضبق ثيح نفدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ هنا اولاقو اهيف تام

 ضبق ثيح ملسو هيلع هللا يلص نفد

 لص لسغ اماهتوف نم هواسغلبهنع هتعق رم اوعزني مل مهما مهلاهجنمو
 (زومدلا.) ةقرخت نم دحاوبسو 0 ا

 م م ريلظلا ةالصص سانلاب يشياعتلا ىلص ةرشاعلا ةعاسلا فصتنم يفو

 ةفرنلا ىلا مهب لخدو يدها براقأ نء الجر نيرشع وحن ىدتسا

 نوعمس اوناكف نارادج دجسملا نيبو مهنيو ةفرغلا جراخ سانلا فطصاو

 ريبكت ىلع نوربكي سانلا لظ اذكهو نوربكيف ةفرثلا نم ًامطقتم ريبكتلا
 زواج ىتح ةرشعةيلاثلا ةعاسلا فصتنمىملا ةرشاملا ةعاسلا نم ةقرفلا يف نم

 تيلا نفد ثيح ريبكتلا مطقنا 3 ةنامالثلا تاريبكتلا ددع

 وهال ةبسنلاب ةليلق تاريبكتلا هذه نا لاق ولح ىلع ةفيلملا نا ىننلبو
 . ىدبلاماتمل بجاو

 التو رينلا ىقرو سانلا .ىلا ىثياعتلا جرخ بارتلابىروو نا دعو

 سيلو سانلا هعيب مثلا« 3 هلبق نم تلخ دقلوسرالا دم امود ةبآلا

 م اذه نع هنولجي مهنأك تامىدبللا ناب لوقلا ىلع سج نم مهف

 أ. . ماما ربملا اذهبماف نم لتقب اومه شيواردلا نم
 هئافشةلاحتساب ينوربخاهجالع ورشا نيزلا ءابطالانأ ترك ذ دقو اذه

 ثمزا ىتا ٍح هعاينأ نيب منع فلخو ريبك لشف «لوصح عقوتأ تنكو

 لاكودب ”سأء يش يننلبي نا رخآيلاتقو نم فرتمانأو هنافو 2 ين يخوك

 ىدي نم هجورخ دعب ناكو يدهلا راد نايصخ نمراصو ىنم ذخأ ىصخ يل

 هءاقل هركاتنك كلذلو( يزوف ميهاربأ اي) ريغل ىنبطاخم الو ىننيبمو ىنرمتحي
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 دقيدهلا "الاف من تلقفىز وف ميه ربا اييل لاقو رمعملا تقو يف "ىلع لخدف

 ىصحلا كلذنا ىنهذولا ردتباو كلذ تيفخأيتنكل احرف ريطأ تدكف تام

 ىلع هتبجأف ىدسمللا تومب يامش غلبم ىلع فوقولل "لع ًاسوسدم نكامير

 ايندلا حض نا لبق توعاال يدبملا نال ديملا اهمأ تدك هل تلقذأب روفلا

 ةرونما ةئيدلا ريغ ين توم الو ابلك
 تانكي عيج ىلا ه يغب وشنم يدملا براقأو ءافللاو ىثداعتلا بتكدقو

 ىلعالا قيفرلا راتخا هنا اولاق مهنأ اهنماهدرس نع ماقملا قيضي تافارخمب هوألم

 هناو ةرخآلا ميمنملا ايندلا راد نملقتنا لاقي امنا تام هناي لوقلا نم اوتو

 نمىدبملا هب دعو ال ريسفن روشنلا ينو هتعاطب يصوأو ىثباعتلا فلختسا
 لوسر ناب كلذ اوللعو هباحصال مترس كلذ نا اولاق ثيح اهلك ايندلا كلم
 كفل وأ رسقو ىرلك كلم ةروديم دعو سو هيلع هللا لص هلا

 نيمجأ مهيلع هللا ناوضر هنافلخإ مايا يفالا لمفلاب

 تام هنا ضعبلا لاف هتومو ىدبلا ضيم يف تاياورلا تبرطضا دقو

 |ةقيقملا نكلو موطرملا نم ًايبس نمذخأ يتاوللا ءاسنلا ىدحا نم امومسم
 ' ةيسوفبتا يلب تام لب هريالو امس يدبما واني ذل هاند ين ى

 مدقت اك

 ىدهلا ةريس نم فزطظرك ذ
 هقالخايف دجي ٍبببللا لمأتما نكملو ليحو ءاهد بحاص يدبملا ناك
 دنع ادب رم ناك هنا هتمجرت يف اندروأ دقو يلاعملل حومط عم هلبلا تا

 بق ذاتسالا نب ميادلا رون خيشلا ذاتسالا نب فيرش دم خيشلا ذاتسالا

 . ىلا“  نادوسللا «ود
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 .  ببطلا دحأ يشلا ةيناذوسلا راطقالا يف ةيناملا ةقيرطلا

 هنوعد ناب يفو انآ هنم افزط اندروأ ام هذاتسا عم هرمأ نمراصو 1|[

 تنتثي ملف هربدام لك ةيرادمكملا فيرش دمع خيشلا ذاتسالا غلب ب

 هدقعامو هن ابخع لك ىلع هملطأ هنا عم هغالب يل اشان فؤر دم رادمكحلا

 مهيلع هذخأ امو دوبملا نم نافدركو ضيبالا لينلا تاهج يف ءاسؤرلا عم

 قيارلا حم

 هتلت مث ةيرادمكملا ىلا امالب لسرأ(ابا١ )ةريزج يف هتوعدب ربظ الو

 ةنوحشم لئاسرلا اونلاف مالعلا نم ليلق سيل دعه ذكتل يربناف( انآ ةمقاو

 اهيعدم بذكو ىوعدلا كلت نالطب ىلع ةيعرشلا ةلدالاب

 ةراشالاب انيفتكا انه اهضمب دارإ انيلطرذعتب امملئاسرلا كلت تناكالو ٠

 ءارقلا هلع ىذلا ليوطتلا نم رارف اهلا

 اهف نايأ كيرش دم خيشلا هذاتسأ .ابنلأ ةديصق جئاستلا هناه نمو

 ذنم ليال ماني اال اماوق اماوص ناك هنا لاق ثيح هرمأ ةيادب ىف هلاوحأ

 نكرم اب ذم هكلو دك لأ مه ناكو . ةقيرطلا كلس ىف لخد

 دهزلاو ةعانتلاب سانلإ ماما ربظيل ههرش ينخي ||" '
 ةماقلا لبوطناك هنافهفاصوا امأ . هثدوارد رئاس لثم ةمقرملا سيلي ناكو

 ميظع ةئجلا مخض نيدعاسلا لوتفم نيبكنملا ضيرع ةرضخم نوللا رمسأ

 فينخ ةيحللا ريدتسم نيئيبلاو مقلا عساو فنالا ىنقأ ةبجلا او ةماحلا

 ىذ ىقخ نائسألا ن نيب ةجلف ىلعالا كلا يفو قاؤالاك هنانسأ نيصراملا

 , 0 جلف ىلإ
 ىلع ممعتب ناكو هلاثمأ د 7 نيب ادج ةليج ةروصاذ ناك هناف ةلججابو

للللللللسلسلسلسلل 2222-7
 ة02سل-لسس ل
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 مامالا نم ةجرفنم ةريبك هتمامتو كم لهأ هيلع مدعتبام عون نم ةوسنلق

 ءادر هيبكمم ىلع معضيو هنلرس زوأجتت ىت> رسيالاهبكنم ىلع اهنم ةبذع لسوي |

 المف يبليو رومدلا نم ةقرخموأ صوحلا نم ةقطنمب قطنتو (روءدلا نم

 بارعالاب اصوصخم اهسبل ناكو نادوسلا ىف ةعونصم ةكم لهأ لامن هبشت

 مساب مسالا اذه لدبأف ءاقشلا لمن يا (ةنايقشلا ) مسل اي اع قلطيو ءافمضلاو

 هبكنم لع وأ يرسيلا هدب يف ماودلا لع لمحو ءادعسلا لمث ىا (ةناديعسلا )

 لسمو هيلع لا لص يبن هل ءادهأ ىذلا رصتلا فيس هلأ معز انيس رسالا|

 نم ةواره وأ داجي ةوسكم ساحنلا نم ةعونصم ةلب وط ةواره ىلع أ كوسو

 (نادزيخ ) مسلب فورعلا عونا
: 

 اهنا لاقب ةريثك اروص انبأر دقو انه اهاندروأ يدهلا قاصوأ هذه

 ضراالا نم ءامسلا دب ةَقيملا نع دعبت ةييلايخ روص اهلك اهلكلو هتروص
 نع اهنم ةدحاو قابطنامهعب انململ باتكلا اذه يف اهم ةروصب تأ مل كلذأو

 نمبرقنال اضيأ ةيلايخ يذيامتلا روص لك كلذكو ىدبملا تافص نم ءىث
 اًملطم ةقيقملا

 مس ١ نهلع قلطأ عبرأ ننم رشعو ةأرما ةنام هدننعو يدهلا ينوتو

 ىف روركد دالب نم اهلصأو ردا تنب ةثلاع نهادحا . نينمؤما تابأ

 ةمقاو يناليتقاهجوز ت تومر يلع ( ريدق ) لابجىف اهب جوزتىبرغلا نادوسلا

 يدلاتنب فيز زب ًاضيأ اجوزتمناكورسيعالا مدآ همساوهملالشلا اشاب فسوي

 فيرش ةفيلملا اهب جورتلتق دمبو

 ركب يبأ تن ةثئاع ةلزاع سيردا تنب ةثناع نا لوقب يدبملا ناكو

 قةش بوقبي اهب جوزت ءاسهز ابمساىثثأ هل تدلوو امنع هلل هللا يضر
 ا ممم
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 ىدبملا ةافو دعب .ىثياعتلا

 هيخأ ةجوز تناك يوالقثدلا يفرش دما تنب ةمطاف ةيناثلاو

 اهنمءهلو اهتخأب اجوزتم ىدمللا ناكو ضيالا ةسقاو ىف لتق ىذلا دمع

 تأبنأ نم ابلمجو ىدبمل اهب جيوزتف اهجوز لتقو اهنخأ تناف دالوأ ةدع
 ابمسسسا مأ امل اميشر تام لماكلا همس دلو ريغ هنم قزرت ملو نينمؤلا

 تناكو ليلا بكرتو حالسلا دلقتنتو لاجرلا يزب ىبزتت تناك ةميلح

 هيدهمو هلوسرو للاب اوكسمت ممل لوقنو لاجرلا سلاجم ىف ظعولل ردصتن
 ةاجنال هناف لماكلا ةدجو هتدلاو نينمؤلا مأو لماكلا هيدبم نباو

 نم اهمنمو اهرجزو يثيامتلا اهرضحأف ءالؤرالا ةرخآلا يف ناسنالل
 همامأ ىمالاب تعدصف هذهابلاتم ىلا تداع نا اهدعوتو لاجرلا ةطلاخم

 تدسح اك يندسحب ىثيامتلا نا مهل تلق سانلا ىلا تجرخ امل اهنكلو

 ملسو هيلع هللا يلصىنلا شيرق
 يف اهب هجاوز ركذانل مدش ىتلا هم تنب يهو ججاح تنب ةمطاف ةثلاثلاو

 ةعانص نم قازترالل يمسللا بوجوب هيلع تملأ امل اهتلط هناو موطرحلا
 هلو .فرش دمأت نب هجاوز دمبو (ابآ) ةريزجت هقاخ دمب اهعجاز مث بكارملا
 جونو اهبأ ةافو دعب نهادحاب يشياعتلا هللا دع جوزت تانب ثالث اهنم

 ولح ىلع ةفيلحلا ةياثلا

 ةيريدم يلاهأ نم ةيرصم يهو يزاجحلا نيسح تنب ةمطاف ةمبارلاو
 ةجوزتم تناكو (!بآ) ةريزج نم برقت ةهج ىف اهوبأ نطوتسا دودملا
 اهجوز تيب يلا فاتخي هاوعد لبق ىدبملا ناكو يزاجملا طلاص اهم نإ
 ترهظأف هحالص يف هداتعا طرفل هنع اهجحتال ناكو هل ادب ىغ ناكىذلا

٠. 
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 داروأ ىدهمل اهقلو امل نذأف يدبملا نع ةقيرطلا داروأ ذخأ ىف اهنيغر اهجوزأ
 يدبملاب تمل واهجوز تيب نم ترفوةدابملاو دهزلارهظمب ترهظف ةقيرطلا |

 تلاقف اهنيب نم اهجورخ ببس نع املأسو اهجوز اهكرداف (!بآ) ةريزج يف
 ةدابملا ريل ليمأال تحبصأ ىنال جاوزلا دويفب ديقتلا ىلغ ىوقأال ىلا

 اهماقب اهأسف كلذك اهنأ ىف اهجوز كلشب لق ليلا مايقو موصلل عاطقنالاو
 تلاقوتكيف تءاش ثيح يلابهذت نأ طرش ىلع اهتلطي نأ ريذب هتمذ ىلع

 لسونأ كلذلو جاوزلا قوتح ىتياعر مدع ىلع لا ىبقامي نأ ىشخأ ينل
 اهتلطف ىتتلطت نأ ىدبما يلا تراشأو ذه كفيشو ىخيش ةمرحم كسلا

 28 نألبقو ىدبملا نيبو 535 اوبدم هلكاذه ناكو هلزنم يلا عجرو

 ًاظيغ مدتحاف اهخيشو هخيشل تجوز هتقلطم نأ ىزاجملا للاص عمس ةيعرشلا

 ةلا تاو هأطخأف ساسرلا هيل قلطأو ىدبلل ىلع مجهو حالما لجو

 نوللا ءاضيب لاملبا ىهتنم ىف هذه نيسح تنب

 اني صقو موطرحلا زاصح انعم رضح دق روكذملا يزاجملا ملاص ناكو ٠
 ٠ ناصقنالو ةجايز ريب ةصقلا هذه

 اهجوزت يتلا يهو مير اهمسا اننب ىدبملا نم ةروكذملا ةمطاف تقزرو

 موثلك اهتخا قازف دعب يشداعتلا

 ءىثل ىثب هتلر زامل اناس يدبلا مك موط رح ا تطقسالو

 كلذكو هلاومأ بهن ل مدعبو هكالمأ نم نم ءيث ةرداصم مدمب ارا رافصأو

 لويحلاو يراوملاو لاومالان م ةريثك اياده هيلا تدهأو هتمركا هم تنب

 نهادها نادوسلانايعاتانب تان نم ن نيثالث وحن ة ةوسل ْ عيرالا هتاه ىوسو

 أسما نيثالث وحنو اهركذ انل دقت ىلاربرب مادمجا دمت لب لثم نهؤابأ ب1 هل
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 تاسمو نك اوللا يراوملا نءةيقبلاوموط را يف نييرصملا نايعا تائب نم

 تار ورشملا هنايظحم يلا َمض ادلب حق الك ناك هنا ىحنوب ديدش علواذ ناك هناف

 نوب هعامجا ةقيرطو ءاسنلاب ملا ديدش قبشلا ريثك ناكو . ع
 نهعدقتو ءاننلاة يقي بييطن نيلوتي ميرالا هؤاسأو اهيفادرفثمةفرغ نكسل هنإ

 ءاشل نمنومم راتخيف هتفرحغ يف هل
 ةيميهبلا تاوهشلا ءاضق نم هيف لسرتسا امو يدهملا ءاسن ركذ طو

 هدب عضيال ناك هنا انه ركذن راطوالا ءاضق ليبس ىف تامرملا كبثا نيكو

 نم.هيف لاق اروشنم بتكو همراحم نم الو هناسن نم تسيل ةأرما دي يف

 مايسب مؤبو طوسلابةدلجم نينامث دلجت هناف همراحم نم تسيل ةأرسما حفاس

 تاوطومك زئارالاب تقلا هل اس فيك *ىراقلا ل-اتيلف .نيسباتتم نيرهش

 ىندازدقو همراحنمتسنل ةأرمإ حفاص نمةبوتعيفيلانت فيكو نييلا كلمب
 حصيالفأ ( ةاهتشمريغ ةرينص وأ نسلا يف ةنعاط ةأرملا تناك ولو ) هروشنم

 ( ةردملا لبو ةربالا ىف ىتفتسن ) هيلع روهشلا لثملا قابطنا اذه دعب

 يلاوح وهىفوت 1 جربكا رمسناكوةزشملا نوذلببف روكذلا هدالوأ امأو
 ةنالث ركذتانكلو مرك ذ يعدتست ةيمهأ مهل سيل لافطا ةيقبلاو تاونسرشملا

 تيفوت ينل يفرش دمحأ تب ةمطاف مهمأو يرشبلاو دمشو لشافلا مو مهم

 ثلاثا ماب ةتينكتو نيروك ذلا ةثالثلا هدالواب يدهلا نكيو( ريدق)لابج يف
 ًادبم ىف(!ب1) ةريزج يف دلو هنال كاذو ةثالثلا رفصأ هنا عم امويش رثكأ

 ىرشبلا ىمس كلذلو هندالوةليلةبودهملاب رشبهنا يدهملا معزوةيودمأا ىوعد

 رهظب ناك دف هبأب ىف بيغ اهيع مالكا ناف ىدهملا ةممطأ امأو

 نم نشخام ريغ نولكأب نيذلاب ديدنتلا رثكبو ةممطالا ىلا ليملا مدعو دهزلا
 12 تاا_”_> >7 _ :: ::7ب77ب7بتتتربر _ت77باا>ت7تتتُأاا
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 نولك أب نيذلا نا سانلا نيب حأذ تح ارجح هنطب ىلع طبرب ناك ام اريثكو مانطلا

 دهتجي دحأ لك راص كلذلو مالسالا نممهل بيصن ال رافك ةرخافلا ةمعطالا

 ةرذلا زبخالا سانلا ماما جرخمالو ةمسدلا ةممطالا نم هدنعام ءافخا ىف

 يدهم ناكو ءاملابقلصت ةرذلا بوبح نم يهو ( ةليابلا ) وأ حلملاو ءامل مادا
 ,نيماعطلا نيذه ريغ همامط نم سانلا مامأ جرخم ال

 ران داقيإ عنم هنا يتح ةممطالا ىف دهزلا راهظإ ىف يدهملا يلانت دقو

 نومدقي سانلا ناكوةللا ىلع لكوتلا ناني كلذ نا ايعدم زبخ وأ خبل هتيب ىف

 ثتاثلاب دست موب لك هلزنم ىلا ةلومت عصقلا ىرت تنكف ةيده ةممطالا هل

 زبخ وأ خيطب نافتشي نا ريغب نيتجاح اهم ءاسنلا لوانتيف

 لالاتيبنيمأ لزئمف موب لكم نصي هناف يدب اهب ىذنتي يذلا ماململاامأو

 ةمعطالا رئاسو رئاطنلاو ي ولملا نماهببّبامعنصيو ةيلوملا ناف ركاب ذي ناكق

 تقو يدهلاىلا امدقت يهو سيردا ثنب ةشئاع لزنم ىلا اهلسربو ةرخافلا

 هلواتسي امادع هماظعريغ ىلوأا فورألا نم كرتي ال ناكف هتفرغ ىف هدارفنا

 هيف لوانتي ناك هناف روطلا امأ ءاشملاو ءادنلا يتقو ةذيذللا ةممطالا نم

 نم هلثمب نمسلا نم الطر نوجزمب مهلا اهنفأ يولملا نم ابلك ةريثك اناولأ
 قيقد عم ةراثو ةبللا قيقد عم هنوخبطيو نإللا لع هنومضيو لسسلا

 شماحي اجوزمالا هاما برش 8 ىبلا نقد عم ىرخأو نخدلا

 رهظعب سانلا مامأ رهظيناك ذالملا ف ساهننالا اذه عمو ركسلا عم لبالا نبل

 ةدحاو ىه ىتل هنمق لص ريغ ايندلا يعل نمكامي ال هناك شقتلاو دهزلاو ةعانقلا

 هتحلا ار تناكف بلحلا ولدنصلارطع لثمةراحلا ناو رلاب بيطتلا نم رثكي ناكو

 هقرع نمعوضتت ةنلبا ةحئار اهنا نودقتمي ءاطسبلاو دعبلا نم مثل
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 «مو

 كري م هنا م لاملا نم أيش .هدالوال رخدي لوايلدلا نم جرخ دقو
 ىمحتلا ءاسنلا ىلع مرح ناك دقهنال ةنيززابورض نءأيش الو ًايلح هئاسن دنع

 ناجرملاو جاجزلا نم زرخ هب نيلحت ام ةياغو ةضفلاو بهذلا لح

 سانلل ردصأو ةميرالا بهاذلا ديلقت للببأ هنا انركذ دقو اذه

 "تالماعلاو تادابعلا ن نم/اريثك اهمض تاروشنم

 نحلام لك ىف ءاسنلا قوحي فاحجالا دممت هلا هبهذم بئانغ نمو
 ليبس يف نيدهاجملا نم مادام هنأ ما ةقفنب لجرلا مزلي ال لاف نييلع امو

 تالاير ةسخ ٍبيثلا رمموتالاير ةرشع ىلع ديزيال ءارذملا ربم نا لاقو هلل ||
 صخش ىلب ابجيوزت لعمل ايلوأربجيناكو. هلاومأت رد وص كلذ لطداز نمو
 نيدهاجلا نم نم جوزلامادام نيجوزلا نيب لدامت وأ ةءامنك يلا رظن ريغ نم ناك

 ناسنالا عون " نم سيل قولخك هبهذم ىف ءاسنلا ناف ةلملابو.هّللا ليبس ىف

 ءارمالا نهذخأ يتاوللاءاسنلا تارمعيرت تنكفهريس ىلع هعابتأ راس 0

 مدقب الو تويبلا لخاداموج نروضتي ندملا نم هريغو . موطرملا نم انيس

 هوشو نهادحا تغدْض اذاف ةرذلا ماعط نم ليلق ريغ ءارصالا كاوأ نمل

 لهأ امل ناك نا اهلهأ لزنم يللا ل ائذا اهالوم اهاطعأ اهنساحم عوجلا

 هلزنم يلا دوعتف اهتراضن ديعتست يت> اهنوسسطيف
 هللا يضر (ةئراح نب ديز ةفيلخ ) بقلب هديبع نم ادبع ىدهلا بتلو

 هباحصأ نم اريثك بقلو ( نذؤللا لالب ةفيلخن ) هل نذؤب ناكرخآ بلو هنع

 نافدرك ىف اروشنم بنكو نيمجأ مهيلع هللا ناوشر ةباحصلا ءافلخ باقلأب

 مالسلا مهيلع ءاينالاك مالسلاب انورقم الاهمسا اوركذي ال نأ سانلا هيف ىمأ

 هيف لاق رخآ اروشنم بتك مث ناوضرلاب انورتم ةثوركذي كلذ لبق اوناكو
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 مود
 مانالا يدبماي مالسلا كيلع هللاقو هب عيتجا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نا

 همالسو هللا تاولص ءايدنالا ضعي نم لف كلناو ماقملا اذهب ريدلل كلنا

 امبرو مابي الف ةلاسرلاو ةوبنلاب هنوداني ءالهملا نم ريثك ناكو نيمجأ مهلع
 ناسحتسالا ىلع ةمالع مسن

 ةقديزلاو داملالاو خيزلانم هيفناك امىلط ىدبلانا لوتلا ةلجو نكلو

 ذاتسالا نسحأ دقو يشراعتلا هللا دبع نماكولس نسحأ ناك هناف ةمذلا نادقفو

 نم ريخ هناف الضم الاض يدبما نكي امبم لاق ثيح فيرش دمع خيشلا

 (يدبلاتاثيس نم ةئيس يشياعتلا هللادبع نا ) هريغلاق ناو ينيامتلا هللا دبع

 ب حج هريس

 يشباعتلا هللا دبع ةججرت
 ةيودهملا ةفالخ هيلا تضفأ يذلا ىيامتلا هلا دبع ةجرت انه درون

 اهحير تدكرو الود تطرقلا هنومبو

 نمبرٌعلابو روفراد بونج ( ةكلكلا ) ةهجي يشاعتلا هلا دبع دلو
 اهتيشام نابلأب شيمثو ةهللا هذهنكسن (ةثداعتلا)اهسساةيودب ةليبق نم (اكش)
 ديص مول نم شين 6 ( ةراقب ) مسا يلع قلطي اذلو رّمبلا نم اهلج يتلا

 هريغو ليفلاك ناويملا ىراوضأ| .
 طف ماحرالا ةهج نرم الا ةليبقلا هذمل هتبارق نكت ١ هنأ ىلع .٠

 جوزتو ةشيامتلا دالب نطوتسا ًيروركد ناك لب وعدلا هدج نال

 هلا دبع دلاو ( نيش روث ) بقلب روبشلا ادم هل تدلوف مهم ةأرما
 ريسا دوم ريمالا دلاو وهو (يد) بتلب روبشملا دمحاهدحأةوخاو يشياعتلا

 ( هربتا ) ةعقاو

 را نادوسلا 6٠و
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» 

 ىف نآرتلا ظفحي نم ةردنلو هدلاو كلذكو نارقلا ظفحم هدج ناكو

 لاملا نم أيش كلمبال ريتف ناك هنكل ةريبك ةرهش هؤبأ زاح ةثدامتلا ةليبق

 ناسحالاو بلا ىلوأ تاقدص نم هتشيمم ماوق ناك لب

 باقلأ نم بقللا اذهو ةملحلا حيبقلا روثلاءانمف(نيشرو:) بقلامأو

 اضيا مهدنع ةعاجشلا ىلع حدلا ىبتنم روثلاةلتو مهني ةيسورفلا

 موت اليف مم السا نم نا لالا دبص يف شيال داوم نمو

 داطصاروتلا نبا روتلا يجوز نا لوقتو هناكس خرصتو يملا طسؤ هنأرما

 ديشانالاب نومترتي مو ةالفلالا نواسنيف همل نم مكييصن ذخأ يلا اوملبف البف

 ةيلوصافلاو نخدلا مهتاعور رص نمو ليفلا محلل لتق يذلا روثلا كلذ حدم ىف

 دحأ هعرزب نأ نود ةالفلا يف تبني زرالا هبشد تابن مهدتعو

 مسونيب ( هلضنب ) مسا اهياع قلطي ديبملا نم ةليبق ةثدامتلا ةليبق راوجيو
 نوداطصي ةريحب(ةكلكلا)راوجيو ةبارتلاو ةرهاصملا ةلص ةشيامتلا نيبو

 ناوهالا يف هنوقدي مث هنادبد رتكتو نفعتي ىتح هنوكر ف كيسلا اهنم

 (ةكيولا) ةفشانلا ةيمابلاعم هنوخبطي مث رحالا ر كسلا عاقأك ااقأ هن وعنصلو

 رباك مامطلا اذه بحي ىثيامتلا ناكو ( ( ىجدنم ) يمسي عونلا اذهو

 ةدما ف ممل نا مل الث الا« إرم تس دقو ةفزق

 «ةديصملاوأ يجدنملاخيبطب ةءولم يهوريدق لابجو نامردم ني اهضمع غلبي

 مهل ةشباملا نيب ةربش تاذ تاكو مسن مأاهسأ ي كباعتلا مأو

 يتلا قورملا ذخأو ةيقرلل اهنودصقي سانكذاكتهثوععلا نا ابف نودظتب

 هاوفأ مالو جئاوملا ءاضقو ةبحملل صاوخ املأ نادوسلا لهأ دقتسي

 ةماسلا ماوهلاو تايملا
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 ةا7م>

 مدحأ يئئاعتلا لا دبع دلاو الجر نبي رشع ون .تبسوزت دقو

 ,هبلا نم الحم نييطتمم هدلاو عم هدالب يئياعتلا رداغ 1764 ةنس يفو

 ا رقبلاو ناريثلانوللذب نيذلا ةراقبلا ةداع ففولأم ىلع م اطم هاللذ دق

 جملانادصقب اناكوى :رخأيلا دايم لقا اهياع

 هدلاو ىفون نافدرك نم يقرشلا بونملا يف عملا دالب ىلا السو الو

 ارامح خياشملا دحا هاطعاف ةباد الب ىثياعتلا يقبو لجعلا تام مم يردمجلاب

 تراك يتح هدنع ثكمو في رش دم خيشلا ذاتسالاب قلل ىتح هيلع راس

 يدهملاب هعامجا ىلع مالكسلا دنع هانرك ذام هعم هما نم

 ىلع ايناج الا ىدبملا ماما سلجب ال ناكف ليحو ءاهد اذ ىئثياعثلا ناكو

 ىلع ادبأ هرصب عقب مل هنأ معزي ناكدنا ىتح ضرالا ىلا هسأر اسكنم هيتبكر

 هقدص نودقتع ءاطسبلا نم ريثكو ىدهملا هجو

 نم مدنع اموروفراد لئابق هل فصيو هاوعد ىلع يدبملا مجشد ناكو
 حام نم هفداصي فا نكمي امو ةلاهملا نم هيلع مامو دد.ملاو ددملا

 رضحب ىكهدالب ىلا ةدوملاب همأو يدلل هب رسف ميناربظ نيب هتوعد
 تراص يتح ىدهأ ادنعثكمو اهب داعو ب هذف هدالب ىف اهكرتناك ىتلا هنأرمما

 هيلع راشاف هعارذ يف ةصاصرب بيصأ ىدبملا نا ضعبلا لوقو (ابا) ةنقاو

 مولع هزيمت ةيصاخ اذ سيل هنا هلوح نم هيف دمتم الثل هحارج ءافخاي ىثياعتلا

 هتروشع عدضف

 كلت :يف ىدبملا بيسأ ول هنال ةحصلا نع راع لوقلا اذه نا ىدنعو

 اهتعمس ين 1 ةيهلاوةذ وءشلاهذه هنقلب يتحددحو يشبانتلا هيلع علطا ال ةمقاولا

 يئياعتلا هل لف ةمقاولا كلت يف اسرف بكري تا دارا يدلا نا
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 فلي

 ىدهملا كلا ينودملا كشبالو كريغ سراف كتلتام يف نوكيال اذا

 صاصر هيلع لاهاف هعابتا دحأ اهكرو اهبوكر كرتف كيلع هتافوذقم بوصيف

 همد يف طبخت اميرص رفن رطملاكدونملا
 نيذلا بارعالا لثم ايراقب ىئياعتلاناكو( ريدق) لابج ىلا يدهم راس الو

 مهقالخا بيذهت ىلع هب نيمتسي راص لابملا كيناه ىف يدهملا لوح اوفنلا
 يدهملل اريشم راص مث نمو هيلا مييذجت يتلا قرطلاب مهللاهساو مهعابطو

 هلو رفتحيو هنوطغبب ىدهلابراقأ ناكو رومالا نم ريثك هيلااضوفم اريزوو
 هتيذأن ع اوفكف هيلع هانثلاب هدارإ انل مدقت ىذلا روشنملا ىدهما ردصأ يح

 هنوادع اورساو

 بلطتب ال ناكف شيملا نم ليلملاب يضربو يدهم "ىلا ىثياعتلا ناكو
 ينهيطمي الوهضخب ناك ىذلا (نايلسدحأ)هنيمأ هبهلحمسبامالالاملا تيب نم

 رفوالابيصنلاب يدهملابراقأواضرشةفيللا صخمو لاير ةئامنم رثكا رهشلا
 ىلع لوست» دوم ريمالا دلاوو ىئراعتلا مع(يد)دمحأ تيأر دقو لاملاتيب نم
 نكلوالجر نيئالئءاهز ذكقواوناكن يذلا ةثيامتلا براقأةيقب كل ذكو سانلا لزانم
 ١ مهيرق ىلا ةيودهملا ةفالخ ىشش نا لبق ناككلذ

 يقياعتلا ةفالخ

 ايس ةباكسلا سانلا ىلع تربظ يثبأمتلا هللا دبع عيوبو ىدبملا ىفوت ام
 ةبغم نم ديدش لجو يف اوناك مهلاف لاما تيب نايلس دمأو يدبملا براقأ
 توبوم انوخعدشأو ةشهد مهنم رثكا ناك انمدق اكفوه امأ مهنم هماقتلا

 | مد ىثخم هنأ هتارق ىوذىلا رسا دقوةبقاعلا ءوس نم هنع مهن امو يدبملا
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 لوع كلذلو ءاحنالا كلت ىلع اهتطلس ةداعال نامرد مأ ىلا ةموكملا دونج

 دالبلا اومستقب نا ىلع فيرش دمحو ولح نب ىلع نيتفيلحلا عم قافنالا ىلع

 واح ن ىلعةفيلخلل نوكيوروذرادو نافدركيميلقإ ىشبامتلا مق ن وكيف مهنيامف

 يلانامردمأ نمكلذ ؟ ىدبو اهعبتي ام رئاسو ضرب الا لينلا ة فض ىلع يتلا دالبلا

 لينلا ىلع ىتلا دالبلاو نامرد م أ لامش فيرش دم ةفيلخللنوكيو بونجلا

 هتمرب يفرشلا نادوسلاوهلاةند ىتح قرزالا

 ريت ةمستلا هذه مأ يف نيتفيلحلا كنذ يشيامتلا ضواف دقو

 نم دب الو هيفكتال ضيبالا لينلادالب نالاقواملم هءايتسا ولح نب ىلع ةفيللا
 يف ىنلا يضارالا نا لاقو فيرش ةفيلملا يبأف ابلع قرزالا ليلا دالبةفاشا

 عافدلاب مويس هنا بير الو نادوسلاو رصم نيب لاقل دملا ىهةينق

 ةمسقلا هذه يثياعتلا ضرب ملف هييصت ىلا نافدرك فاضت ا بجي كلذلو اهنع

 فصوب الامرخألا ىلع ددملا نم دحاو لك سفن يفو اوقرتاف

 ريبزلا جاملا ىلع ءافلخلا نيبو هنيب رودي ام ضرمي ناكف ىئيامتلا امأ

 نم هتعيزع طبي ذخاف ربرب ةيربدم يلاهأ نم ناكو ذئتقو هسارح سيئر
 لمج ىلع ردقب هناو هل عضختسم اهلك دالبلا ناب هدميو ةمسقلا هذه ماما

 امه ذااهنبغم يشخم ال في رش دم واح ىلع نيتفيل اناو هنيب لآ يف ايئارو كلملا
 سيلهل لوةيو تافارملا نم هلحتني امو يدبملا بيذاكا لشمب نامدخن نارغ

 ةمارك اظفح كل انعذا نا امهناف لببسلا اذه نم امها نا جرح نم كيلع

 تناك م كقدصت ةماعلا ناف كابذك ناو لببسلا اذه حتف ىذلا ىدبلا

 انييتلزنم طاقسا ىلا بيذكتلا اذمب عرذتن نا كنكميو يدبملا ىدصت

 امهب عاقبالاو
 ااااااي22يييييريريريريريريريييييهييريريرييئىىيىيظتظتتتش9شمساسمامال تتتمتمسمسمسممللملتلللا
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 ةليط

 نع لدعو ريبزلا جاملا ةروشمل ىئياعتلا هللا دبع نعءذا كلذ رثأ لعو
 حرط نيملا كلذ نم هنا م اهكالتماب لالقتسالل نافدرك ىلا ةرجحلا بلط

 . سبلاو دهزال ارابظإ يدسلا ةافو لبق اهسبلي ناك ىتلا ةيلابلا ةرلا هتمقرم
 ممعت ناك يتلاك ةيكم ةونلق ىلع ممعآو يدبملا هسبلب ناكام عون نم ةعقرم

 سمأو ةروصقم ةئيه ىلع دجسملا يف صوبلا نم اخوك هل عنصو اهيلع يدبملا
 خاوك الا تلصتا ىتح دجسملا يناخوك مهنمدحاو لك نصف هوذح اوذحينا سانلا

 يف دحأ ىلصيال ناو ناكناكم ىأ يف ةعاملبا ةالص كرتب سانلا سعأو اهضعبب
 "|| ىف ( ىدلا بتار) ةءارق ةمزالم يف مهيلع ددشو هريغ ةعامجي نامرد مأ

 ءاسملاو حابصلا

 بسنت ىتلا تاعبسلا نمابضعب ةيعدأو داروأ وه يدسملا بتارو

 ىلا بسنت ىلا تالسوتلاو ةيعدالا نم وهام اهنمو ريدردلا مامالا انالول

 ريغ ىلع ينم ال ينلا درولا اذه ردصم ةربش عمو ىلازنلا مالسالا ةجح

 ةملكب ةلك درولا اذه هنل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نا يدهملا ىعدا ءايبغالا

 | رصقب بيذاكاو تافارخ هنءارق ىلع بظاو نم باونو هلئاضف نم ىحو

 نلا ةنامسخ لزن درولا اذه أرق نم نا اهنم اهضعب نع ريبعتلا نع لق
 ةدحاوة ىمهنوالتناو هورصنيو هوظفحيل ردب موب اولزن نيذلاك ةكئالملا نم

 نيبظاوملا نا يىدبملا لاق يتحريثك كلذ لثمو ةرص فلا فلانارقلا ةوالت لدامت

 مييلع همالسو هللا تاولب ءايبنالا تاماقم نولان. هنءارق ىلع

 مساب ةفورعلا ةيوبنلا تاولصلا ةءارق نع ىهللا ىف ددش ىدبملا ناكو

 ف اذه ريغ يف يتأيسو هبل ارب خشسلا اهماوث ناايعدم تاريملا لئالد

 ١ (مضاوت سانلل يثاعتلا ربظأو هرفكب مكملاو اهتءارش مهني نم لاومأ ةرداصم
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 كغ ى

 نيب عاذ يتح مومعلا دنع ةمولعم تناك ىنلا هتدح نم ار يثك ضفخو انيلو

 هقالخاناو هيف تلخ يدهملا حور نا وه لاقو هيلع تلزن ةنيكسلا نا للا

 , تلحامتا حورلا عبتم نادبإل
 وه لب طف ىثبامتلا هللا دبع بهذم خسانتلاب لوقلا نكي لو اذه

 س هيلع هللا لص ىنلا حود نا ممزي ناك ىذلا يدبلا هفلس بهذم

 هيف تلح

 برطضم وهو ةعيبلا مامز ىلع ضبق ىئيامتلا هلادبع نا لوقلا ةلجو

 يقرا ةيشحلا ديدشزناك م اهفد ريدي فيك ىردبإال ناكو

 ثبل اذلو هلاجر نم اددع رثك أو هنم ةّوق دشأ مذا هيلع يدبملا براقأو

 مهتدارا ريب لمعي الو مهتروشم رينب اسمأ مطقنال ءافلمل) نم دحاو هنأك

 طوقسلا كلشو ىلع اتناك نيتللا السكو رانس يتنيدم سمأ نم نوكيام ارظننم

 يثياعتلا بيذاك ١لوا

 بذاكا باب جولوب ىئيامتلا هللا دبع ىلع راشأ ريبزلا جاملا نا انركذ

 ردصأ نأ نيرب شب ىدبلا كلب دسب اهمضو ةبوذكا لوأ ناكف يدبملا
 ىأيام هيف لاق اروشنم

 سلاجانأ امْيبو يلزنم ىلا تلخد دجسماب ءاشملا ةالصص تيدأ نا دمل

 عرف نم نكي م هنال هتؤر نم يىلقراط صخش يلع لخد ذا يالصم ىف

 كلمأرف نيميظع نيلبك هاتيصخو باحسلا حطانت تناك هسأر نال ناسنالا
 مث رصاقتب حبشلا كلذ ذخأف ىدبملا ًاثيفتسسم تحصف فولا نم ىسفن
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 تاقفهسفن ىدبملاتنأ لب ىدبملا ةفيلخاي كدلع مالسلا يل لاقو ىتاما سلج

 ءارو انك اس تنك نملا كولم نم كلم نأ لاتف تنأ نم السلا كيلعو

 "ىلع ىفم دقو ماع ةلاممخ ةريسم ناكملا اذه نع دعس ىذلا (فاق) لبج

 نم ناكف ىدبملا كردال ناكملا كلذ نم يموقب رئاس انأو تاونس سمخ
 نارمملا غلبت ن أ لبق خرصيو يب وهو انلباق مالسلا هيلع رضملا ناان ىمأ

 اندجويرشبلا نارمعلا انلسو الفدنع متفالخو ىدببملا تومب انربخأو يرشبلا

 ,اقفتشافيدبلا مأمذ ومي ىربكلادجاسملا فةكئالملا عما و ءايلوالا ريهاج

 |انركسو مويلارصع دمب مارملا دجسملا انرداغ مث متألا رئاعش ةماقا ىف مهعم

 سراف فلأ نوتس ىعمو دونجلا سشارعتسا ( ةضرعلا )لحم ىلت ىتلا ةمقبلا يف

 ىدبملا روبظي كملعأ نمو تاتف يثياعتلا لاق ةاثملا ريغ نجلا نم

 (فاق )لبج انردانف (ائ1 )ةريزجيفهروهظ ذنم السلا هيلع رضحلا انملعأ لاق

 ةعب دصقن لاق نودصّام تاقفةنس ةئامةريسم ةنسلا ىف ريسن انكو كلذ ذنم

 منأم مقأ دجاسلا ىأ ىو تاقف همم داهملاو هتبحص لضف كارداو ىدبملا

 مث يوبنلا دجسملا ىفو مارملا دجسملا ىفو ىمقالا دجسملا ين لاّتف ىدبملا
 ىذلا ناكملا ىف ءاقبلاب هنرصأو يدبملا ةميب هتميابف هميابأن أ نم بلطو ينم اند
 ارعتسالا لحم ىلب

 ىلص ليلملا ميهاربا نمز ىفدلو هنا لأقف هرم نع ىثياعتلا هلأس مث

 تاولص ميلكلا ىءوم نمز ىف هموق ىلع اكلم راص هناو ملسو هيلع هلا
 هيلع همالسو هللا

 (سانلا رس ةبوذكالا هذه نمضتملا روشنما ىئيامتلا رشن امو

 هلجرو هليخ يشياعتلا بكر دخا ىفو مهدعاسل اًواج نيذلا نللا سماب
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 «دو

 مث سانلا فقوأ هنم اند امو نيطايشلا كنلوأ هيف لزن ىذلا لحمال هجوتو

 تاكرلانم هين ألام لاوهيلا قورظن سانلاو فوقولا لاطاو هسرفيوه مدنت

 وعيب مهني سانلا ربخأف داع تاماس عنضب دمبو عيابيوأ ظمي فقاو.هن 314

 | ةبددبلا شي بيير لثم مييلع داوتلا ةيلوثو مهقرف بييرتب الوغشم ناك هناو

 ًدعوم وكن يلع دهرا ياو را ديشا ناىلا اوبخر مهنا لاق مث

 ةلباقملا لالا تعد الكمي ىبب

 ناكملا كلذ نم برقلاب خوك هل ناك ايروركد الجر ناتاكحضملا نمو

 دجسملا ىف ىثياعتلا ىلا اًؤاجو هنثيو هنأرما هعمو موب تاذ ىف ,هعاتم لمتحاف

 ارو برت ارا حرار قلبو ناد

 يتلا مهتكرح رئاسو نا لويخ ليهصو نارينلاوءاضوضلا نم هيفام ةرثكل

 ىذلام مهللاقو ىثياعتلا كححضف اعزفو افوخ انيواق تراطاو مونلا انتدقفأ

 مهناو ىدهملا عابنا نم اوراص نإلا ءالؤه نا اوملعت ملأ أ مكتزتأو مون رامأ

 ماكحا ناو ىدبملا راصنا نم دحأ يذا ىلع نورسجالو يكمل نومضاخ

 مهفلخ نا ةفيلألا انديساي اولاقف كيل يرجت 6 مسييلع ىرجت ةيدوملا

 نورايطلا مهنمو سؤرالب تنج مهمو تئج الب سؤر مهلف ةفيخم ةبيرغ

 اولاةوءاكبلاب مهتاوصأ اومفرف اوفاخم الو مكئاكم ىلااودوع لاقف مهن ميمو مهلمو

 ىف ىشامتا لس رسامه هاكر دقو خوكلا اذه ريخ كلمغال ءارتف نحن

 هخوك لدي لاير ةئامسخ لجرلا ءاطعاب ىمأو رورسلا نع نشب يذلا كحضلا

 هتلئاع ةجاحتموقب ابتار لاما تيب نم يلعمي ناو

 اودأ نيذلا لأس همز ىلع نجلا ةميابمل بهذ 3 ىثيامتلا تعمسو

 مهرثك | تكسف ءيشب يشب مسسحأوأ يش ميار :له ممل الئاق هفلخ برنلا ةالس

جخت77ت7تلل
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 «مو
 هيلع ىسبع نأ مهل لاف ةالصلا ىف نحتو ةبهرب انسسحأ دق ضبلا لاقو

 هيلا سانلا عرف ل ناكلا ىلا راشأو ف :امومأه مكمم لس مالسلا

 لك دبنع افورمم تيل كوشلا نم ةبيدزب ناكملا كلذ طبحأو هب نوكدإتب

 نيرازان م هدصق نم

 نادوسلا يلاها يشباعتلا ةوعدركذ
 نامرد ماب جملا ةضيرف ءادال

 نا ايعدم جملا ةضيرف ءادال يمسلا نع سانلا ىهندق يدبملا ناك
 مذ ناكو ىنمللا اذهب تاروشنم ةلج رشنو رافكلا يدبإ يف مارملا تييلا

 هم ةرجهلا نا مذو جملا ءادال ىعسلا نم ريخ داهجال هتتفارم نأ

 لق يتح يلانتو جملا نم لضفأ يو لسو هيلع هلا لص يبث عم ةرجنلا

 ةجح نيءبس باوث لدعت هتبؤر نا
 فيرش دممو واح ىلع ناتفيلخلاو يشباعتلا عمتجا ىدبلا كلهالو

 نء عمسام الا ابلثمب مالسالا يف عمسام ةبوذكا عضو مج د ايف اوررقو

 نا يهو ةرجحلا نم سداسلا نرلا ىف نيلا بحاص ىدبم نإ ىلع سمأ
 اومزنعو لطبأ دقق مأرحلا تيبلا ىلا جملا نا هيف نولوقي اروشنماوردصي
 ماقتل تافرعل_ج لدب ( ىررك ) لبج ل عجو مامرد م .أ ىف ةبمك دييشت ىلع

 عا لم يبل ريق مهترايز لدب ىدبملا ربق سانلا روزبو جملا رئاعش امه
 رفح نا اولاق ىت- ةلالْلا هذه زاربال مزلي ام دادعا ىف اوعرش العفو ملسو
 نواحرب مث ىنب ديعلاة الص ءاداو تافرع لبي فوقولا دمب نوكي مزمز دب
 ىنمب قي رشتلا ميأ ءاضقل نودوميو مزعز رثب نورفحبف مارحلا تبيلا ىلا
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 مو
 ةبارق يوذ نم مطعل ملا لهأ نم لاجر لخد ريخلا انعم ماذا انو

 امطاق ًاليلد نآك متول ىمالا اذه نا مجوربخاو ءافلملا كئلوأ ىلع يدبملا

 ةرمشلا جرخت م مالسالا نم ميج مهجورخو ةبودهملا يوعد بذك ىلع
 سانلا ىدبا تلصو ىتلاقاروالا اوعمجو ءالهملا كنل وأ عاصناف نيجعلا نم

 نينامث هودلج ماكت نمو ةلأسملا هذه ىف مالكلا نم سانلا اوهنمو اهوفلتاو

 ها ةدلج

 وه

 يديلا ةيحن نم ةرعشلا ةلاسم ركذ
 دنع ةيماسلا ةلزاملا نم لاملا تيب نيمأ نايلس دمجال ناك ام انركذ

 هلامعأ هنكو هرارسا ىلع افقأو ناك هناو يدبملا

 يوربو عرولاو دهزلاب سانلا ماما رهظي ءاهد اذ روكذلا دمجأ ناكو

 نم قلتخيو تيكو تيك وهام يدسملا تامارك نم يأر هنا سانلل
 عمأسلاج ناكو ىذناءتلا ىلا ءاج هنا هسذاكا ن نمو ٠ . لثملا هليحن ام بيذاك الا

 لاقو ةرعش هنم جرخاو هحتفو بعملا نمنح هبيج نم جرخأو ءافلملا

 نم حار هناب ينربخأ نيعوبسأ ومني هضم لبق يدبملا نا ىدبلا ءافلخاي
 هذه ذخ دمحأ يبحاي يل لاقمتةرمشةميركلا هتيح نم عنو ايندلا هذه

 تومت نا دمبو ةيدهلا رارسأ نمارس اهف ناف يتافو دمب ابملتاو ةرمشلا
 كسمأو ينياعتلا هللا دبع ةفيللا هيلعثوف رسلا اذهب كربخأ ىب قحلتو

 اهمالتساب ىدبملا ف مصأدقو كدنع ةناما تناك ةرعشلا هذه نا هل لاقو هديب
 ردصأو ا مملتباف هل نايلس دمحأ اهملسف ارضاح مالسلا هيلع رضحلا ناكو كنم

 اهقالخ ةوقو ةيدبملا رس رعشلا هذه ىف نا هيف لاق اروشنم
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 اهطوقسو رانس عئاقو ركذ
 سكي ةلمح كلهم لبق تلصح يتلا رانس عئاقو ركذانل مدقن

 اوتيضو اهب اوطاحأو شيواردلا متاع تيوق ةلجلا هذه تحذ انو

 نيبماظنلا دوبملا نادنموق دمت كي رونلا بنو موطرخلا طوقس دعبو اهلع

 هانجسو كب قداص نسح ريدملا ىلع اضبقو قجنصلا يلادلا كي نامثع هعمو

 كذب ناقلا ءوس الا امل ببسال نا يهاظلاو اهبنك ملغ ال بابل هراد يف
 هل يسنام ةمصو نم هتءارب يندحأ كشد الىذلار دما

 هلزنم اولخدو داوتلا عمتجا نجسلا يف اربشأ ردلا ثكم نا دسبو 1

 ربدلملا هيلعجرفم ةنيدملل ار صاحب ودملا ناكو هل اورذتعاو هلاقع نم هوتلطأو

 ةنيدلا يلا داعو قزم لك هلمش قزمو همقوم ىلع مجهو ةريبك ةوق ىف

 رفدلا ءاثعو نم ةحارلل هريس اصع ىتلا اهنم برتقا اذا يتح ًروصنم رفاظ
 ( تازيمللا ) همسا ناكم دنع مامطلا لواننو

 مولع مجم ذا ماعلا لواندب نيلغتشم مهداوتو دونلا تناك امو

 لك نكمتف مهباقر ىف فيسلااوامءاو ةالفلاو رهللا يتوج نم ةرغ يلم ودملا

 اولناق ثيح دونملا ضم لمش عمج نم يللادلا كب نامعو دمتم كب رونلا نم

 1 ةئيددلا لقعم اونلب يتح نيرمهمتم
 هاجاف ثيحهب كتفلا نم ودملا نكمت دّقف كب قداص نسح ريدملا امأ

 ةيضاقلا تناك ةيرضب هسرف بوكر ديرب وهو
 رارلا مهمل ةوقب شيواردلا ىلع رك كب نامع نسح ماقمئاقلا نا مث

 مارك الاب كانه تنفد ثيح ةنيدلا ىلا ردملا ةثج لمح نم نكمتو ههجو نم
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 «مو

 ٠٠5 ةنس ىلوالا ىدامج رهش ىف ةمقاولا هذه تناكو قئاللا

 ةنيدم راحل هتلتاتع ميركلا دبع دم لصو ةرخآلا يداج رهش ىفو

 لتاقم فلا نيرشع وحن هثمب يدهملا نا انرك ذ دقو رانس

 رانس ةيماح ناب رابخأ يدهلا ىلا تلصو نابمش رهش رخاوأ ينو
 يدتسةمتلا ىلالسرأفهيلعترصتناو ميركلا دبع د# ركسم لع تجرخا

 .|| عوبسابيدملا ةافو دمب نامرد مأ ىلا لصوف هتلتانع ىوجنلا نحرلا دبع

 ىدهلا ةافو أن رانس ةيماح ىلا لصو 1.0 ةئس لاوش لئاوأ ينو

 دمش بيصاف ةجاهم ميركلا دبع دم ركسعم ىلع تجرخو اهتعزم تيوتف

 تمنغو ةعزه رش هنلناقم تمزولا مث هذفت ىف ةصاصرب ميركلا دبع

 مهركسعم ةيماملا
 نعرلا دبع فنا ميركلا دبع دم ةمزه ربخ يشدامتلاب لصتا الو

دتسا نيح اهلا هذافنا ديرب يدهملا ناك !ك رائس ىلا يوجنلا
 ةمئملا نم هاع

 رانس ىف ةماجلا ةجرد تلصو ١.٠ ةنس ةدمقلا ىذ رهش لئاوأ ينو

 جرخوةماطلا اصعاوتشو مهداوق يلع دونملادر.تفةيلكلاب ةوقلا نادتف ىلا

 هفقومىلا داعو هتعزع تددشت ىذلا ودملاىلا مهسوفن اوملساو مهم ريثك

 اهيلع راصحلا ديدشتو ةئبدلا لقعم ةطاحالا نم لوالا

 تعرساف اهياع ييوجنلا نمحرلا دبع فحز رابخأ ةمدملا ىلا تلضوو

 ىدبملا براقأ نم سيردإ خيش دمحا دم ىلا هتلسرا دفو عم ملستلا بلطي

 صاصرلابةباصالا نم شا ارفلا يرط ذئتقو ناكىذلا< ركلا ديعد# بئالو

 ةريخالا ةمئاولا ىف

 ذخأب النا ىلع شيواردلاو ةيمالكانيبحلصلا طورش تدع اهلوصو دنعو
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 1 «ةدحط

 هْضرعو هلام يف نيلهالا نم دحا ىلع اودتمي الن او ةموكملا لام ريغ شيواردلا

 فولأم ىلع دبعلا شيواردلا ثكنف اهسفنةيماملا تملسا طرشلا اذه لو
 ماج نيذلا ةنيدلا ناكس اوبذصو ضاىعالا ىلا مهديا اودمو مهتقام

 بعذلا نم ريطانقلا تارشمب دييأيش مهنم اودنغو ايلا اباذع نيب رصملا نم
 اهب دجوب ىتلا قرزالالينلا عبانم نا ثيح رانس ةنيدم ىف ةرثكب دجوب ىذلا

 بهذلاراخدابنوروبشم رانس لهاو رانس ةيربدمةارب اد ىف ةلخاد ريتلا اذه

 لهأ باذع ىف هانفصو يذلا قوش اباذع شيواردلا مسهبذع دقو ةرثكب

 موطرألا لها ضارعا اوكته ام مهضارععا اوكتهو موطرخلا

 ىرسالاب اوفحزو اهلك ةئيدملا ومده بيدعتلا ذه ىلعرهش ىغم دمبو
 1. ةنس ماتخ مارملا ةجحلا ىذ رهش لئاوأ يف اهولصوف نامرد مأولا

 مايا ةعضبب اهطوقس دعل رانس ىموجنلا نمر لا دبع.لصو دقو اذه

 , .ايشةمينلا نم ليلو
 نا لبق ةشبملادودحدصق ول ةاجنلا عيطتسل تناك رانس ةيماح نا ىلع

 يلا ةيماملا بحس ىوني ناك ربدملا نا ىننليدقو.ميركلا دبع دمع اهلا لصي

 نومدقتبالزياكنالا نا هميفل موطرملا طوقسل لع نأ دعب ةشبلا دودح ةهج

 كلذ ف الخ نيدّمتعم هانجس ناذللا هفلافت موطرحلا طوقس دعي رانس ذاقنال

 ريدملا نجس ملول ةروسيم تناك رانس ةيماح ةاجن نا هصالحلاو

 كب قداص نسح
 مرح دوم ةديدك رانس ةنيدم رابتعاب ارمأ ىثياعتلا ردصأ دقو اذه

 اههايمب ءاقتسالاو اهانكس
 ظيفتف مئنغلا رشع لالا تببل اومدشت ملو لاؤمالا ءارمالا لاتغا دقو

00091 



 كفل

 اذه ركذ يلا دوءنسو مبنم ماقتنالا ىلع رصاو ىثياعتلا للا دبع
 هلع ىف مامتنالا

 كلت يف اوناك نييرصملا ءاسن نم ةأرسما نيرششع وحن يشياعتلا ذخأو
 نوب رصم مهلج رانس ناكس نا ةنصاللاو .هلزنم نهلخداو تايبسم ةئيدلا
 ضارعالاكتهو بهللاو بيذعتلا نم ابيصن اولا دقو موطرحلا ناكس لثم
 نولاظلا لمعي امع لفاغب هللا امو دشأ وأ موطرملا يف مهناوخا هلا ىذلاك

 هبه وو متسول -

 اهطوقسو هلسك ثداوح
 عوصم يتظفاح نيب ىذلا( اكاتلا) ميلقا ةمصاع يمال ةئيدم م السك

 نادوسلاز دمرئاس لثم نوب رص« اهلاكس باغأو ةشيملا 0 نكاوسو

 عافدلا تادسعمو جا ربأ هييفو ةراجحلا نم عينم روسل ةنصحم تناكو
 دم نانملا نك اس دهءىلعيرصملاةبوبدحلا كالمايف تلخد ذنم اهبف ةرفوتم

 700 ةيرصلا رايدلا زيزعاشاب ىلع
 هلسك راوجب ( ةيمنلا ) ةبرق يف الزان ىنقريملا ناي دمع ديسلا ناكو

 يدها نا انل مدقت دقو يفذريلا ناّمع دمح ديسلا هدج اهسسأ ةيرق ىهو
 لاسرايملاوب ناكو هتوعد ىف لوخدلا ىلا ينخديلا نامعدمديسلا وعدب ناك

 نا نا ىأرال ةيمتملا ةبرق نم رفق ديعولاب ىرخأو دعولاب ةران هل تاراذنالا

 هتهج نم برتشإ رطحلا

 ةموكملا مهتدمأو مهيرق ىلع ةيمتحلا ناكس ةيقب قدنخ هرارف دمبو
 دونملاو ةريخذلاو ةحلسالاب

 لبق نم ةيعاد لده نطصم هلسك ىلا مدق 10.1 ةئس مرحم ىفو
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 «دو

 لسراف ةموكلا ىلع نايصملا ءاول اومفرو ناكسلا عيمج هعبتف هنقد نامع

 ةميظع ةراسخب تدامف ودملا عمجت عقوم مجاب ةوق ربدملا كب تنفع دمحأ
 عمسام عْئاظف نهلو نمجاوزأ عم نلتاقي ( هودندملا ) ةأصعلا ءاسن تناكو
 اهينزهبيف بشحلا نم انطق نهجاوزأ ءازو نامحي نكدتقف ايندلا ىف ابلثم

 ةملعق ليتق لك ربدىف نمضيو ىلتقلا ءالشا نع سبالملا نعزنيو يمحرملا ىلع
 نحرطيو اراب فصنلا قبو اهفصن ربدلا ف نلسويف عارذ اهلوط بشملا نم
 ةراملا رظنل اضرعم عينشلا رظنلا اذه ريصيل اههوجو ىلع ثثملا

 قطصمنا لب ةوسنلا كلت تايدنع نم نكت مل ةعيظفلا هذه نا ىلع

 امل هللا ىنب ليثقلا اذه ىلتتقلاب نكنم,تلثم نم نمل لاق ىذلا وه لده

 ةملا يف اني
 ناك هلسك هراصح نوضغ ىفو ًالاَض ًالهاج اذه لده ىقطصم ناكو

 تيكو تيكب هربخ ربخأ لسو هيل للا لصون ناوعزب

 ةيماملا مهتمزافهلسك ىلع شيواردلا مجه رخآلا عيبد رهش رخاوأ ىفو

 ةميسج رئاسخ اودبكت نا دمب رقهقتلاب
 تاوقالا نامثا تعفاراو راصملا دتشا ةرخآلا يدانج ربش ىفو

 ةيو.دحلاو ةيزيلكتالاناتموكملا تناك ام ةنسنابعش ربش ينو

 انحوب عم ةيوبدملا ةموكملا تتفنأ نودرغ ذتةلح ذافناىف نالوادتت
 تازانبو قرشلانادوسلا ىف ىتلا ةموكحلا تايماح ذاقنا ىلع ةشبملا ىئاجت

 . بضم نعل
 ةيمنملا قدنخ ةيماح ف فعضب لده نطصم سحأ اضيأربشلا اذهيفو

 ةعزه رش هتمزهو ةيماملا هتمفد ثيح هيعس بافن ةونع اهذخأ يلع ممصف
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 كالتما ىلعودسلا تدعاس ينلا بابسالا يوقأ نم تناك ةريثك ءايستأ ||

 «و

 ءالخا ىف يناك,مالا كب نوسام يمس 10.١ ةنس ناضمر ربش ينو
 مهتالئاعرينب اورفب نا اوضفر دونملا نال حلش مف امنع ةيماملا ءالجاو هلسك

 رارفلا عيطتست ال ينلا

 هلسك نم باحسنالا يف تنفع دمأ ريدملا رباخي كب نوسام ثبل دقو
 بحس ين حلف, ملو عوصم كب نوسا» رداغ مث كلذ ةلاحتساب هنواجي ناكف

 ةيلدملا كلت نم ةيماملا

 نكلو ةشباادودحنم اهبرق ببس اروسيمهلسك ذاقثا ناك دقو اذه

 مايقلاب الولا سأرلا ىلا هسمأ ردصأ نا دعب انحوب يئاجنلا نا اهنم.ةيرب دلل

 نا هتملع ام ىلع كلذ ببس ناكو ىلوالا ه صماوأ ضقنف داع هلسك ذاقنال

 ضب ةئيدملا يف ناكو ةدضاعملاو ةفلاحلاب هنوديو هنوعداخي اوناكشيواردلا

 ناكو ريدملا هربدي امو ةموكحلا رارسا لك ىلع شيواردلا نوملط) سيساوج

 ذاقنال ةديدملا ىلع فحرلا ٍبيئرتيفهبأر باطيو ريدملا رباخي الولا ىأرلا
 رادام شيواردلا غالباب نوثاملا كنلوأ عرسيف بواجب ريدملا ناكف اهتيماح
 تارباخلا نم الولا سأرلاو ردملا نيب

 ةميزع تيوق نادولا يقرش ىلا موطرحلا طوق ءابلا تلصو الو
 نيسملا خيشلا ودق هالت مثممل دادمالاب هنقد امنع لسرأو ةلسك يرصاحم

 ىدبملا ةافو لبق مهب ركذانل مق دقو نيبودنأ| نم هعم نمو ءارسهز

 ؟طاوش ظفاحم (اشاب ديشمرش) ضرعةرخألا ىدامج ربش رخاوأ ينو
 ةيماح ذاقثال مدقتيل ةبقدنب فالآ ةرشع انحوب يئاجنلا ىلع رمجالا رحبلا

 اولكأ ىتح ةيماملاب تحرب دق ةعاهلا تناك كلذ نوضغ ىف نكلو هلسك

 ىلا نادوسلا » 61١
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 م«

 ناذرجلاو بالكلا

 ديسلا مزعف ةيمتملا ةيماحب ةعاجلا تحرب ام. ةنس بجر ربش ينو

 نم اهب نم يل مشنيل هلسكل هجوتلا ىلع ينغريملا دم ديسلا معنبا ىركب
 قلطصم مهريس ءانثاىف ميفداصق لج ر فلاوحت راس العفو ةموكملا لاجر

 . || انيلب احرج وه حرجو ىركب ديسلا عم ناك نم لك اوحبذف هدونجو لدهأ|
 ا ىلع موجها يف اوعرش مث

 ىركب ديسلا ىنأ دقلو . ةلسك لقعم تلد ىتح ماظتناب رقرقتلا نم تنكمت

 لسصصالا ةرابطب هتلئاملو هل دهشدو هبصنم بساني ام ةف.رشلا لامعالا نم

 دجلا ةقاعو

 ةاجنلا يف لمأ لك ةيماملا تدقف 1.9 ةنس لاوش ربش فصتنم ىفو

 ةرذلا نم بدرالا اوبلط مهنا نيروصحلا دحأ انل لاق ىتح توقلا تدق اك

 اورفظي لف لاير فلا نم رثكاب
 ءانمالا عم حلصلا طورش كب تنع دمجأ ريدملا دقع كلذ رثأ ىلعو

 نم هوكحالام ريل مهيدبأ اودمب ال نا ىلع هتافو لبق يدب مهذفنا نيذلا
 ةئس لاوش ربش فصتنمىف اهسفن تملسو ةيماخلا تجرفت ةريخذلاو لاملا

 موط رم ايف لصح ملثم مل اومأ اوببنو مهوبذعو نييرصملا اوكسماف 1.

 نامرد مأيلا لاما لج لمحو بيذعتلاو برضلا تحت نوريثك تامو اهريغو

 تحت مقادم ةعسل وح ت تيقبأو قيتملا يبجلا ؤرطلا نم ًافدم رشع دحاو

 نم اريثك ائشوةبقدنب فالآ ةرشع وحن اضيأ اومنغو هنقد نامع فرصت

 دعل نمو لبق نم ىمالا هلو ةريغذلا
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 «دو

 شابحالاو شي وار دلا نييقعقإو لوا ركذ
 نم هنقد نامثء مدق عيباسأ ةثالثب ودملا ةضبق ىف ةلسك طوقس دمب

 هيدل عمتجاف سانلا رفنتسا دقو لتاّمم فلا نيرشع ءاهز هسعمو نكاوس

 نصحت وةشيملا هودحىف ( تيفوك ) يلا مهب فحز لتاقم فلا نيسخخ وحن
 (تيفوك) نع اهئالجلبق هيف ةنصحتم ةموكسحلاةيماح تناك ىذلا لّقعملا ىف
 هيلع مدقيس هلابدرلا هل دروف الولا سأرلا يلا ديدهت باتك لسرأ كانهو
 فلا نينامث يف هنقد نامْء ىلع الولا سأرلا مجه مويلا كلذ ىفو اذك مو

 نامع جرخف مصعلاب راوسلا ةطاحا لقعملاب اوطا> اف شابحالا نم لتاقم

 طةسف اهسارف ىلع ىراوضلا دوس الاةمجه شابحالاهمجابف هتلتاةع لقعملا نم
 شابحالان ا نظف لتاقم ةئامسجخ وحن همموةاجنلاوه عاطتساو ىلتق هلك هشيج
 مهتراغ اهنع نومفدي ايف ةلئاقمال ثيح اهيلع نولوتسيف ةلسك يب هلورئأتي

 ةمقاولاهذه تناكوةاجنلاب قدصي ال وهو ةلسك ىلا هنقد ناْمع داع اذلو

 ةلسك ذاقنال ناك شابحالا مدقن نا لاقيو 1٠07 ةنس ةجحلا يذ ربش ىف
 تاطقسنا دمباهؤاج ثيحموطرملا عم زياوتالا ناغ لئثماهعممهناش ناكف

 ودعلا ةضبق ىف
 موسي وصوحسم

 داوقلا نم هعم نمو تفع دمار يدملا لتقركذ

 هعمو تفع دمجأ ريدا لع ضبق ( تيفوك ) نم هنقد نامع عجراام
 ةيريدم نواعم يقوش يدنفأ دمجا هقوتعمو ينابلالا نايلس اغأ نسح قجنصلا

 نجسلا مهعدواو سوردابىناثلاو ىل.ّتسا امهدحا ىعدي نا نوب نارجانو (اكانلا)
 /1يصييبيبببب7بب7بب7ب7بط7ط7لببل77الالتتسل7 ااا ب77بْبججج
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 مو
 لالغابمهباقر لغو باودلا هلمح ءونتام دويقلا نم مهلجرأ ىف عضو نا دعب

 ناجسلا مهيلع لخد مث لايل ثالث ماعط الب نجسلا قامتا يف مبكرتو ديدملا

 نحنو مايقلا قيطن له كلب تفع دمحا هل لاف ةالصلا ىلا اوموق محل لاقو

 هلاق مب هربخأو هنقدنامثءىلا بهذف عواجا نهو نم هيف نمام .عملالغالاه ذهب
 لالغالاو دويقلا ف نوفسري هيلا اوميسف يباما اورضحبل لاف كب تفعدمعا

 نم هعانتما بس نع كب تنفع دمحا هنقد ناممءلأسف حاورا الب حابشأ مهناك
 ميج اوريظاف مهقاثعا برضو ىماف ناجسلا هب باجاام لثمب هناجأف ةالصلا
 لاقو فايسلا ىلا كب تفع دما قيتع يقوش.مدقتو حايترالاو حرفلا

 نا مكيدبم قحب كلأسا ىننا هل لاق مث هلهماف نيتمكر ىلصا ىتح ينلبمأ هل

 تبرضف ءىثل بايه ريف هقنع دق كب تنفع دمحأ ىديس لبق قنع برسغت
 دم مئاضيأ تبرضف ةعاجسشلاو دلللا عم هقنع كب تفع دصحأ دم مث

 نيينانويلا يقنع برض كلذ الت مث تبرضف هقنع ناولساغا نسح قجنصلا

 سوردابو ىليتسا

 كلذ دعب موط رخا لها ناش

 00 اندروأ دقو موطرملا ىلاهأ عم ىدبملا ىمأ نم ناك ام انركذ

 ةماقالاب مملح مس هرثا ىلعو موطرحلا ىلاهال ىدبملا هردصأ ىذلا روشنلا

 ةشيندلا نهملاب قازئرالل ىعسلا يفاوذخاو ةنيدملا نم ةبرختملا ةنكمالا ىف

 فونصل ةضرع لآ لك ين مو ةمعطالا تيناوح حتفو زبألا ةعانص لثم
 دحاولا بيذمت داميف لاما ءأفخإ ةمهت ىف ميضعب عقب موي لك ينودابطضالا

 ندبلا هنم رعشقب ام مهنم
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 ل
 لزام راوجي نامرد مأ ىف خوكب تقا تنك يننا تركذ دقو اذه

 تك عضولا كشو ىلع ةجوز يل تناكيدبلا ةافو دملو روصنم فسوب

 ىلا تاقتناف ماظملا نيي رسما طابضلا دحاتْنب ىهو ةنددملا طوس لبق اهتجوز"

 ىلا ىمن ىتح مايا ىلع يذمت تداك امو اهب ةيرصم ةلباق ىلع لوصحلل موطرخلا

 موط رحلا مدق يب زوف ميهارب نالودب يثياعتلا يلا بتكىبارمعلا دلاخ املا نا

 اف ةيدبملا دض لمعي مايقلل نبي رصملا هندلج يب ةلك ديحوت ىف يمسي وهو
 نم اوجرخ نيذذلا نم ركذ لك ناب ءادنلاب الا ىلايللا ىدحا يف انرعش

 ةعقبلا ىف نوكي نا بج لب ةنبدملا يف تاب اذا همد ردهم موطرخلا قدنخ

 نوعدوب لاجرلا ناك امابو قرزالاو ضسيبالا نيرهللا تتم ةطقن دنع ىتلا

 جورخ بوجوب ءادنلا داع ذا عامجالا لحم ىلا جورخلل مداستو مهل افطا

 ال ةلاح ىفنحنو انلافطاو اًناسنب انجر فاضي أ ناكملا كلذ ىلا لافطالاو ءاسنلا

 نامرد مأ نم شيوارد انءاج ةعقبلا كلت يلا انلوصو دعبو ابفصو ىلع ردقأ

 ةيقب عبو (فاؤملا)ىزوف ميهاربا لتق عامجالا اذه نم دارملا ناب انوربخا

 تنكف ءارسلا انؤاطغو ضرالا انشارف ةلللا كلت انيضف ءاقرا نيرصملا

 ءاسنلا ليوعو لافطالا حايص نيغ عمسنال
 ايلتمىنيامل اج ىتحراملا فصتنم بر ىلا انثكم للاتلموبلا قو

 نم قاوبأ يف نوخفني صاخشأ مهماماو سراح فلا وحن هب طيح ارامج

 ىنأيسو ( هبإب م ا ) ىمست قاوبالا هذهو عطقتم جعزم توصل جاملا

 ةفيللا بكوم فصو يف اهركذ
 انناوصأ نيمفار نيفطصم فوقولاب انرمأ انفقوم نم يشاتلا اند امو

 نايعأ نم صاخشأ ةعضل يعمو فوغملا طسو نم يناعدتسا مث مم ليلمتلاب
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»» 

 ينأي امب انيطاخ هيدي نيب انلثم املو موطرحلا
 مكنا مالسلا هيلع ىدبملا فيس ةلضف موطرملا ىلاهأ كارتالا اهيأ د

 اواحرت ملوموطرحلاب متقأ نوتفانمااهيأ اذارف مايندب ممومتررغو سانلا مللضأ
 الئاق هتبجاف«ببسلا وه ام وأ يدبملل نيذكمنولازت ال مثل هفنامردمأ ىلا

 ىد.بملا بيذكت ىلع نيرصم نوكن نا نم هّللإب ذومن نحن ةنيلملا انديساي
 ةماقالا نم انمنم يذلاو هنافلخو يدبملاب نونمؤم انناب كماما فرتمن نحنو
 يف ةماقالا نم اننكمتو اهيذ خاوكالا دييشت ىلع انتردق مدع وه نامرد ماب

 قفانمتنأ بضنلاب مةموهو ىئيامتلا ينباجاف ةقشم رين موطرملا بئارخ

 هيفختامو بينلا لمت تنأ ةفيلالا ىديسابهل تلتف كقتنع برض ريغ ىرأالو
 يدسلملا كيف لاق دقو كريشمو كريزو مالسلا هيلع رغلا ناو رودصلا

 ضرالا ىلا ههجوب قرطاف باطحلا لصفو ةمكملا تنوأ كلا مالسلا هيلع
 تتقحت دقل يزوف ميهاربااي يل لاقو هسأر عفر مث ءارطالا اذه نم ”رسو

 دبال نكلو موطرملا يلاهأ عمن عو كنع توفعدقو كيلا بسن امم كنءارب
 ىدبملاو رفك راد موطرمخلا نال نامردماب مكتماقاو موطرحلا مكترداغم نم

 اويزتتالو ميسنالم اوسبلت الو رافكلا نك اسم يف اونكسن ال لاق مالسلا هيلع
. 

 انئزاجاي صاف لينلا زايتجا ةرجأ كلمن ال نحن ةفيلما انديساي تلقف مجئايزاب
 اناولأ لذلا فونص نم يساقث نامرد "3 انقأو هلا انزئجاف ناجع

 يجخنالأ ليعل ماعلا عابتجالا رد
 نامردماب جمل ارمعاشم ةماقا نم هلم يف عرش ينياعتلا ناك امان ركذ

 لعفلا ىلا لولا نم هزاربا لبق عورشملا اذه هلاطناو
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 « 6و

 ربظيلو مهعاط ققحتيل يحضالا ديع يف عامجالل سانلا اعد دقو اذه

 ابله راسو نافدرك ريمأ رداقلا دبع نب دومم اعدف ةوقلاو كلملا رهظمب مماما

 لئاقم فلا ةئامسجل ءاهز نامرد مأ يف عمتجاف ةريزملا ىلاعأ اضيأامدو

 ةحل_.الا نوامحم دبع فالا ةرشعوحم هب طيح ديعلا موي مهيلع جرف

 جاسلا نم قوب وهو (هبإب ما ) قوب هماماو نوتجنمار زرط نم ةيرانلا

 نع ينيامتلا زيم دق ىدسهملا ناكو ضيبالا لينلا يساخمت رابك هلمعتسي ناك

 فوكتلاب شبملا ناسرف ةوعد ىلع ةمالعزوكي ىذلا قوبلا اذه ءافلخلا ةينتب

 يثياعتلا لوح

 انيوحلا ريس ذخأو يدبملا هبكري ناك انيجه ابكار يشياعتلا جرخو

 تميقاف هنم نوبرقللاوءافللاو وه اف لصيل تدعأ كوشلان .ةبيرز غلب يتح

 ا ةفيلخلا مهب بطخ مث اماما سانلاب ىثياعتلا ىلصف ةعاس وحن لاوزلا لبق ةالصلا

 مهيطخعو اماما سانلاب يلصي دايعالا مايايف ىثباعتلا لاح ناك اذكهو ولح ىلع

 ةالصلاءاضقنا دمبوةءارقلاو ةباتكلا لهجي يأ ىئباعتلا نال واح ىلع ةفيلملا

 هىماوال مهءاطو هيلع سانلا لابقإ نم هارام هريس دقو هلزنم ىلا داع

 يلامأن * ملع هنكلو يدبملا براقأ ضاقتنا ىشخم ناك هنا انركذ دقو

 مهلمجام مراغلاو مظلل نم نيلهالا اوامح دقو كواسلا وثيس مهن ا ةريزجلا

 هداربا نع ملقلا زجسي ام تاركنللا نم اونأو امهتحت نوني
 بيرقو فيرش ةفيللا سارح دحا اين رك نا ثداوملا هناه نمو

 يلا بهذ موطرملا طوقس موي طق نع يبملا عطق هنا انرك ذ ىذلا ىدبملا

 نسملا ىهتتم ىف ةلمرأ ةأرسا هراد راوجي ىأرف مئانغلا عج ةيرومأع ةيملسملا

 نييلع شبقف امهمأ نع لامجاو نسملا ىف تالقنال ناتثب املو لامجاو
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 و«
 ىلع نءدنقف نيتاتفلا ضنفا مث الوأ امبعأ ىلع عقوو هراد نراخداو

 ابيرك ىىدتسا يذلا يضاقلا ىلع نملاجاف هيلا نهاوكش نمفرو ىشياعتلا
 ناناتملا امأ ةمينغ ابنال نيملا كلب ةأرملا *طو هناب فرتعا هقاطنتسا يدلو
 20 امال هضاضتقا ركناف

 نيذلا ءانمالا ةفيظو لاطباب ؟رسمأ يثيامتلا ردصأ عامتجالا اذه ىفو

 براقأ نم مبلج نال هبلا فرت ىتلا ضْنارملا ىف رظنلا يدهم مهل ضوف
 ران يفهنع اوبونيليدهلا مهماقأ نيذلا باونلا ةفيظو لاطإا ناعأ مث يدهلل
 هبقل ىذلا ىلع دجأ ىضاقلا سانلا نيب ءاضقلل ماقأو هيلا 3 رن يتلا تامالظلا

 بارعالا ءالهج نم مهلك ايضاق نير شع ومن هعم ك رشأو مالسالا ىضاقي

 فيرشلانارَملا ظافلان وظفح مهلأ ريغ ًايشنوهتفب الن يرذلا

 فحصملا لطدهاشلا فيلحتودوبشلا فن .طلا لوبق مدعب مهيلع راشأ مث م

 راشأ 6 دورشلا ىف نمطلا لوبق مدملو >ىنايام ممماكحأ يف نوبتكي اوناكف

 «اذكب انمكحو دوبشلا فيلحت راص دقمالسلاهيلع ىدهلا ةفيلخ
 درل ممئاضاقمو مهيلع سانا مايقب ىدبملا براقأ نم مقتثيل كلذ لك

 مل لاقو هفيس ارهاش موب تاذ يف ةاضقلا لحم يلا جرخو٠ .مسهم هويهنأم

 بطخ مث مكباقر ىف اذه قيس عضأ نا دبالف قاب سانلا نيب اومكحت مل نا

 هنا لصاحلاو ىضاقلا ماما يناضل مدمتيلف ىدنعةملظ مهل تناك نم الئاق سانلا يف

 3 ولقو مهدالب ىلا نيمجار سانلا لغو قوةشلا لداملا رهظمب سانلا ماما رهظ

 براقا ةاضاّمم يف اوعرشو هنعاطل يبمالا دايقنالاو هل صالخالاب ةءوامم

 مهنم هوبلسام رثكا اودرتساو يدهملا
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 عهود

 يشياعنلا يلع دونطلا دوفوركذ

 نم ةعبس مهنم لاجر ةرشع ينياعتلا ىلع دفو م.م ةئس لئاوأ يف

 ةدم ةيذغالا محل مدقو ماركالاب ماقلتف يراخم نم ةنالثو نيملسملا دونملا

 دجسلا ىف سجلاتولصلا ةبظاوم ىف مهيلع هدشو مرمأ لممأ مث عوبسأ

 نييراخبلاةثالثلا نيب ناكولوستلاريغ مهلة فرحال اوحبصأىتح ملاح تءاسف

 روصلا خسنو ةباتكلاب ةفرعمهل ناب ينياعتلا ربخاف نيمالا دم همسا دحاو

 كلت ةرشابمل ةعبطملا ىلا هلاسراب صاف ةميدّلا رجحلا عباطم يف لمعتست يتلا

 انالث وأ نيترسم ةنسلا ىف اهضبق, تالابر ةسمخ هبنار لمجو ةنهملا
 نادوسلا دالب اودصق مهناو ءارتف مهنا دونما كئلوأ ةلاحنم ربظيو

 قازئرالل البس اودج نا عاسع

 عادخلا بيلاسأ يف اعراب ناكو نيدلا لاك همسا دحاو مهني نم ناكو

 ةنيمع ) هايلا ىهو راجفنالل ةلباقلا ةداملا ةعانصب ملعوذ هنأ ىعدا لايتحالاو

 تفشكلاوهلهج ربظ مئلايرفلار شع ين وحن يئياعتلانملوانتو( نوسبكلا

 هللا ءاش نا اهناكم ىةلأسلا هذه ركذ لع ينأتسو هتليح

 تايارلا ملستو فارشالا ضاقننا رد

 ددرتو مهنيب دالبلا ميسقنو ءاقثملا نيب ةلوادملا ىمأ نم ناك ام انركذ
 5 هاضر مدعو ةمسقلا كلت ذافنا يف يثياعتلا

 اهيفام ىلع هذاوحتسإو رانس هطاقسا دعب ميركلا دبع دم داع الو

 ةحلسالاو رئاخلا نمديدلام لسب ىفأىشياعتلا هنم بلط ةمتمالاو ةريخذلا نم
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 ع«ودو

 ريربيلا م دقتلا ديرب , هناب ىنيامتلا هللا دبع في رش ةفيلخلا نلعاو عنتماف لاماو

 هلوقل خيي مق ىلا هسنق رسم حتفل اهم مدقتي يك ةل قد ىلا اهنمو

 عمل لسيحرلل ةبهالا يف ذخأو كانه ركسعو نامرد مأ لامش يف جرخو

 هتمواتم بوجوب اوراشاف ىمالا اذهيف مراشتساو هصاوخ ىثياعتلا هللا دبع

 نم مظعأ في رش ةفيلملا ةوق نا ىشيامتلا ىأرف هرماوال عوضملا ىلع هماخراو

 ةقبرط ىلا دمعف ةوّلاب هعاضخا دصق اذا رئاودلاهيلعرودت نا دب ال هناو هنوق

 بيطو واح ىلع ةفيلألا ىلا لاما لذبف ةجيتنلا هذه ىلا الصوت عادملاو ةليملا

 فيرش ةفيلملا ىلع همم نوكيل دوعولاب هباَج
 نم امهنيبو ىثباعتلا هللا دبع تخأب اجوزتم واح ىلع ةفيلملا ناكو

 ىلا لاف فيرش ةفيللا ىلع هليضفت ىلا هوعدب ام ةراقبلا ةيسنج ةطبار
 دوعولاو ايادملاب هيلا هلاّساو يدبملا ربص يفرش دمحأ يلا دمت ىذلا ىثيامتلا

 لك يف ةدعاسملاب هدعوو هربدامو فيرشش ةفيلخلا رابخأ هسبلا مقرب راصق

 هنم ةيلطي ام

 ركسمم دصقو ولح ىلع ةفيلخلا هعمو ينيأعتل بكر موي تاذ ينو

 ىيب ذخأ فوغملا ىلا هلوصو يدلو هئاقلل افوفص اوفقوف فيرش ةفيلخلا

 هتصاخنم مريغو يفرش دحأو ولح ىلع ةفيلخلا نم لك هب طاحاف بحتنيو

 فير ةفيلخلا هنم برق ًاريخأو مسييع دوب مق هلاك ببس نع هولأسو

 ىدبملا وهاه مل لاقو مامالا يلا هدب . راشأو هسأر عفرف ىدبمللا براقأو

 ىلع ىفمي نا لبق نوفتمت فيك يل لوقيو مدنا لمأنأ ىلع ضي مكماا
 نورضاملا ىكبق قبدصلا ةفيلخ كنا يباصأ 5 ملأ ةنس ميناووظنيب نميلاقتا

 هنولأسو هنولبقت ىشياعتلا باكر ىلع اومارتو فيرش ةفيلخلا مهتمدقم ىفو
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 هايلسيب نا فيرش دمتو واح ىلع نيتفيخلا نم بلط مث مهلز نع حفصلا |
 ةيداهجلاو ةريخذلاو ةحاسالا نمامدنعام ميلستبأهيمأو اهوملسفإ امهتابار

 دمي ىشياعتلا ناكو ةيرانلا ةحلسالا نم يش اكلمال ناتفيلخلا حبصأو المقق

 نا دمي ءيشب هل فوي مل نكلو هنم ذخأام ةداعاب رس ولح نب ىلع ةفيلخلا

 هل لزجيو همركي ناك كلذ عمو نجلا ربظ هل بلقو هضرغ ذافنا نم نكمت

 ,رومالا نم ريثك يف هرواشبو ؛اطملا

 امل هورقتحاو هنع هداوقو فيرش ةفيلخلا بامحسا لام مويلا كلذ نمو
 لوقع ىلع رثؤتال يتلا ةميدحلا هذه هيلع ترثا يذلا هلمع فعض نم اوأر
 هل نيفحضم ددوتلاو فلزتلا هل نيرهظم ىثياعتلا ةمج ىلا اوزاحتاف نايبصلا

 ىريبك ًالمأ هل ناب هباحصأو هداوق دب ذخأ يذلا كيرش ةفيلملا باج

 لقز دلاخ دمع هب نإ هاو تع يق وعلا را لاو هذوفن ةداعا

 روفراد ىف
 دم عمتناكى لة وتلا نم ديدش ل يف ناك ىثياعتلا نا ةقيقملا يفو .

 :أ/ نيرشةفيلحلا ةدوم بالجت-ا| ىلا داعكلذلو اباسح أهل بستو لقز دلاخ

 ىف جارحلا ةيابه دالسبلا ىف نيرشتنم اوناك يذلا ىدبلا براقأ عيج أو

 سءسقنس لئاوأ ىفةثداملا هذه تناكو لقزدلاخ دمج أف رطظني امير مهبصانم

 يوضم خيشلا رار فو رانس مارنا يلع ضبتتلا ركذ
 رسجي ملفيرش ةفيلملا عابأ نم رانس اوطقسا نيرذلا ءامالا ناك امل

 تب ىلا اودؤي مما عم رانس مئانغ نم هولغ امب مّ مبااطم ىلع يئياعتلا

 اهنم رمشملا لاملا
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 ةريخذلاو ةجاسالا نم فيرش ةفيلخلادنعام ىلع يثياعتلا ىلوتسا املو

 ريطانتلا نم ةولاتفاام ىلع باسملا ءارمحالا كنلوا ةشقانم ىلع ارداق حبصا

 مهم تذخأ نيذلا رائس نايعأ هيلا ىعدتساف ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا

 ماذا مهن ممذخأ امم ًابصن مولينب مدعيو مالكلا ممل نيلب ذخأو لاومالا

 ا اوحضوأف ءارمالا نم هيل هيلع ىلوتسا نم مساو لاما ةيك هل اوحشضوأ

 ممالك نمرلع هنا ماسلا دئاقلا مي كلا دبع دمع 'ىلع ضبتتلا ءاقلاب سمأف كلذ

 ىلع ءارصالا يش :لوتسلو بمهذلا.نم ريطانق ة ةسمخ وحن ىلع ىلوتسا هنا

 ربتلا نم ةميظع رداقم

 ايرصم بْذع ل دحا ىوضم خيشلا نأ ًاسيأ ىثياتلا لع دقو

 كوبسملاربتلا نمالطر نيس هنم ذخأوةنوشلا رظان ناك قوزرم ىلع همسأ

 (نوفنملا) «ترق ىف اييفتم ناك ذانامرد ماب هودجي لف هيلع ضبا ءاقلب أذ

 ةريسم نامرد مأ نع دعب يلا ةيررقلا كلتنودصقب بكار ةئام صاخشأي سماف

 ريجلا هنلبأونامرد مأ ةرداغمب هراقا دحا عرسأف هيلع ضيقت ةدحاو ةلحرص ||

 مأ ب وتكم ىلع ىثياعتلا مناخ ووزو ةسشبلا دودح ادصاق هنلحار فبزأأ'

 ةشبملادالب ىلا ةمبمب بماذهناو ىوضم خيشلا ىلا ٍمزليام ميدقت ءارمالا هيف

 و انمآ ةشبملا دودح غلبو لاير فال ةثالث وحن بونكللا اذهب لوانتف

 (هتبغ ) ةهج يف ىنارجلا ليجع خيشلاب قللو ءوس هبصي

 يف ماقبأ هنا. لوقنف يشاعتلا ميلع ضيق نيذلا ءارسعالا ركذ ىلا دمنلو

 راكنالا ىلعاو رصاو هولاتخا ممءىعب اهلالخ يف رفظي م روبش ةعضب نجسلا

 ةمتمالاو باودلاو ديبملاو يراوملا لثم مهكالمأ نم رهظام ةرداصعب صاف

 دبعل ضعبلاو هئقد نامْمِل مهنم شعبلا قلأو مهن جارفالاب ما مث ةيتببلا
 1 ا ااا اس نال كو ارق تسهل ةطتسفألا |
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 كلذ يلع سمالا ىهقتاو ةلقند ىف ىوجنلا نمحرلا

 نافدركر يما لنقو ضيبالاب ةيداهما نايصعرك ذ
 ىلع فلشتسا نامردمأ يلا اهنمو( دهرلا )ىلا ضيبالا يدبملا رداغ امل

 الل (ريدق)لابجيف هفلختساهنا انركذ دقو رداقلا دبع دوم مج نافدرك ميلقا

 ىللعاضباق رداّلا دبع دو لظو هفالختساب لءافت هناكف نافدرك ىلأ اهحراب

 عامجالا روضحل ىشرمتلا هاعدت ساف ىدبمل يف ينو ىتح نافدرك ميلقا.م از

 ضيبالا يفهلممب ىلا هداعأ مْ يدبملا ةافو بقع ناك يذلا ىحضالا ديع يماملا

 ءامدسقلا هناصأ ن نمور ىدبلا دلاو مت نبا اذه رداقلا دبع دومت ناكو

 ناكو ةعانقلاو دهزلاب راب رام ويب يوعد سيسأت يف هوكراش نيذلا

 هلجيو همركي ىدبملا

 مهنم ىدابج ةثامسجحو فلا هتدايق تحن يتلا شيلا ةيءاح يف ناكو

 يلالشلااشاب فسوب ىتمقاو يف اورسأ نيذلاةموكلا دونج نمةئامسن وحن
 دبع دوم مهم مهرداص نيذلا يلاهالا ديبع نم يقابلاو ضيبالا طوقسو

 مهيلا دهمف( كاملا )همسا مهْنم طباض فص مهدوقي ةيداهجلا ءالؤهو رداقلا

 هل اسارح ضعبلا لمجو ةيشاملا ىىرو تاناخدبجلا ةسارح رداثلا دبع دوم
 نم اؤاتساف مهمايرو رضي موقت بتاور مهطعي ال كلذ عم ناكو هداوقلو

 كاملا مهدلاق وعدب لسراف ريخلاهيلا ىمنف هيلع جو رخلا او رمضاو ةلءامملاهذه

 هيلا لسرأو روضملا نع رذتعاف ةديدج ىماوأ يتلتل دجسملا يلإ روضحلل

 كالا طاشتساف مهتانعأ برشو رداقلا دبع دوم مهيلع شضبف هئاوعأ ضمب

 قيع رزاقلا ده دو ةفادف هناخهبملا ىلع هلاجرب مجهو هقاوب ,أ خفنو ًاظيغ
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 ا اوكرتو كلما ناريث ماما اومزهنا نيذلا شيواردلا ناسرف نم فال ةمبرأ

 لاما نم اهفام بهتاو شيوارددلا لزانم لخدو اهيلع يلوتساف هناخ هبجلا هل

 ةيرصللاةموكحلاةعاطىفهلوخد نطعأو ةبونلا لابج يلا ضيبالا رداغو عاتماو
 بئارضلا يجي ذخأو داوةلا نمهعمنل بت رل'حنمو ( اشاب كاما ) هسفن يمسو

 اوذخأب الناونيلهالت قوةح ىلع ىدعتلا مدمب هداوق ىصوأو لابجلاناكس نم
 لابجلا ناكس اهب ميحدتما ةنسح ةريس اوراسف ةضورفلا ةبيرضلا الإ مهنم

 ةحانسالاب نيحلسم هلاجر نم فالآ ةثالث رداقلا دبع دوم مهفلخ لسراف
 لتقو ةعزه رش اشاب كلاما مبءزهف يلمإجا دمحأ يشاملا ةدايق تحن ةيرانلا

 فالآ ةميرأ ىف رداقلا دع دوم هيلا راس مث مهم اريك ادع يذو مهدلاق

 دبع دوم لستفو لئطبالا ثابث هلاجرو كدجلا تبثو ناعما قتلاف لتاقم

 ةاجنلاب نوقدصي ال مهورابدالا نوقابلا لوو هلاجر رثكا لتقو رداقلا

 رس هنكلو كاملا ما ةبقاع فاخ دوم لتق ربخ ىثياعنلاب لصتا الو

 عرساف فيرش ةفيلملا ةوق نم دضعو ىدهللا بيرقهنالهلتقب ىرخأة هج نم
 نامبع هبررق هفاخ“ريسو لجر يئئام يف ىبارمعلا يمش اهلا ىلع بادنشناب
 برم اضرعتيال ناو ضسيبالا يف ءانبلاب امهرمأو (وناجي) روبشلا مدآ
 هناوق عيمجم كلا ىلع موجملاب هرمأ ةجنع يبا نادم ىلا بتكو كاملا

 كاملا اهف ربظأ ابرح هالصماو لئاقم فلا نيرشع نم رثك اب هيلع مجبف
 مهب ةركب نع اولتق يتح هلاس مظعاهلاجرو

 لابجلا يف ةنع يبا لاعاركذ
 : لابج نم برتقا يتح لابلا يف هنا زف يلا داع كلما ةجنع وبا مزه امل
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 مجهف ضييبالا يفرز هءاجامل اهكلمهلتقو يدبملا عماجأش انركذ ىتلا ىلق
 مهلا عم ءاقرا مهعايو ايس ناييصلاو ءاسنلا قاسو املاجر لتقو اهيف نم ىلع

 مهعمالكلا انل مدت من اوملسم بارمعأ

 اهللام ببتناو روفراد نيب نكست ينلا ةمزاوملا ةليبق ةجنعوبأ ازغ مث

 ناكو( ريدق) لابج يف يدهملاب قأ-ناك يذلا ( ىاون ) اهميعز لتقو اهتيشامو
 رفق اهيلا هقاسو هدعو فلخاف موطرملا ىلا هنتفا م نم هئافعاب هدعو يدهملا
 هتليبق لاومأ بهتلاو هنم ًاماقتناةجنعوبأ هلتقف نافدرك ينهموقي نو ىاون

 هنجيور وفراد نم لقز للاخ دمحم صاختا د
 زوفرادمطهءاليتساو لقزدلاخ دم ناش هيااراصام لوالا ءزملا يف اندروأ

 ىتئامىلع وبري افيثك اشيج هلوح عج ثيخ لّمتسم كلك ابيف راص دقو
 ش لتاقم فلا

 ىلع يثياعتلا لوتسا انو مقا ام هنم افوختم يشباعتلا ناكو

 لاملا تيب نيمأ نايل دمحأ بتك هتايارو هتريخذو فيرش ةفيلغلا ةحلسأ

 ثداوملا نم ىدهملا توم بّمع ناك ام لكب هيف هربخا لقز دمت ىلا اباتك

 هللادبعةفيلخلا هل هبصن ىذلا خفلا يف فيرش ةفيلخلا عوقوب هربخا اك

 ىفهل لاقو تايارلاو ةحا سالاو ةريخذلا نم هدببام هملسا ىتح يئيامتلا

 هيف عقو يذلا لثم خف ىف عوقولا نم هرذحو كنمالا لمالا عطقنا ماتخلا

 000 فيرش ةفيلملا
 مهم لصق ال ىتح ىدملا براقأ ةبقارم يف ددش دق يثبامتلا ناكو

 ةنضبق ىف لاما تيب نيمأ نايلس دما باتك عقوف لقز دلاخ دم ىلا بتك
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 فلكلور

 نم همم نعروفراد ةرداغع لقز دلاخ دم ىلا ىمأ رادصاب عرسأف يشياعتلا

 ةجنع وأ هضرتعا نافدرك غلب اذا ىتح روفراد رداغو مالا لثت اق شيما

 دم عاطافر وكذملاةجنع يبا ىلا شيلا لكميلست ىثياملا نم امأ هلأ عفدو

 ضارتعا لقأ درب . لو كلاخ

 ى عرش لقز دلاخ دمت شيج ىلع ءاليتسالا نم ةجنع وأ نكمالو

 هلسرأو ديدلاب هلبكمث هموي توقهل كرتي موةيصوصخلا هلاومأن م هدي رج يف

 ىثباعتلا هجز اهلا هلوصو ىدلو لالغالاو دويقلا ىف فسري نامرد مأ ىلا

 ,..هحارس قلطأ مث روبش ةمضب هيف ىتبف نجسلا ىف
 دلاخ دمت نم ةجنع وبأ نادم اهيلغ يلوتسا يتلا لويخلا عومجت غلبو

 ةسخ ىلع وبري ناكيرسالا دعو داوج فال ةرششع ىلع فيني ام لقز

 لقزلاومأ لكب ةجنءوبأ رفظو ةيرانلا ةحا الاب نيحاسميداهج فلأ رشع

 يتثيامتالا ابلسرأو ادج ةميظع تناكو

 لاقو كذب مهر بخأو هتئاطب عجل قذ لعضبتلا أبن ي ةيامتلا' لصتا الو

 جنم بلطأ انأو ىزك سم ىلع ًائبطم اتمآ ترصو ىفواخملك تبهذ دق مل
 فارطالا ةيمارتملا ةكلمملا هذه رومأب م ايقلا ىلع ىنودعاست نا مويلا ذ ذنم

 ىلع بارمعالا ةيلاوتب عوضا ف حل يامل قبب | ثيح
 ع -' هينطاومو هبراقأ نم ىدبما مهالو نيذلا ةفأش لاصتتساو دالبلا

 هلزعو لاملا تيب نيما ناهلس .دمحا يلع ضبقلا زر كذ
 (ةعافر) اهمسا ةدلبحلاهُأن م لصالا ىسحملاملا تيب نيمأ نابلس دمحأ

 هبحاف انآ )ةريزج يف يدبملا ىلع عمتجا ةيقرشلا قرزالا لينلا ةفدض ىلع
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 يدهلا ةبحم ىف ىنامت نايلس دمأ ناكو هرارسا هنك ىلع هملطاو همرك او

 ةباد ماطخ دوب ناكو هل ةمءطالا ميدقت ايلوتم ناك هنا انركذ دقو هتمدخو

 هيف هل ًاضوفم لاملا تيب ةنامأ يدبلاءالو ( ريدق )لابج ينو ايفاح يدبملا

 هاش نم عنميو ءاش نم ىطمي ةيلؤسم وأ ةبقارم يندأ الب لمعلا
 ةدارا هل فني الو هضغببو يشدامتلا هلا دبع رقتحي نايلس دمحأ ناكو

 ىريذاك نايلس دجأن ال ىدبمل دنع ةلزنلا ومس نم ىثنامتلا هيف ناك ام عم
 اذه غلب امبعينياعتلاّلا دب ةلزنم نم عفرأو يمسا ةلزنم ىف يدبملا دنع هسفن

 هنم برقلا نم
 ناولس دحأن يو يشياعتلا نيب ف الخ عقونافد ركب يدهلاةماقانأبإ يفو

 دّمش داكف ىدلاب ريخلا لصتاو نجسف ناولس دجأ نجس يياعتلا صاف

 نايلسس دمحأ قلطأو نجسلا يلا لسراف بضنلا نم هقملام ةدشل هباوص
 هلزميسهنا مهضعل نظ ىتح مالا اذه لثم ىلع همادقا ىلع ىشيامتلا فنعو

 هيدي نيب نم هيصقيو ةفالحلا نم
 ىلع ابوتكم ىأر هنا لاق ىتحناولس دمجأ يلع ءانثلا يف يدسملا ىلاغت دقو

 مالسلا هيلع يدبملا نيمأ ناملس دمجأ نا هن أش لج نمرلا شرع قابم
 نمرفوالا بيصنلاب مهصخيو ىدبما ةبارق ىوذ مركي ناك هنا انلق دقو

 ىثياعتلا براقأ امأ.ربش لك يف لاير ةنام نم رثك ا ىشياعتلا ىطمي الو لاملا

 هدرتي ناك هتبار ليكوو ينيامتلا اخأ بوتمي نا ىتح ةنبلأ مهل بيصلالف

 تالايرةسخ نهرثك | اهدمب هحنمب الفةثالث وأن يربشنايلس دمحأ باب ىلع

 الف لاؤسلا ءالذا فقوم نايل دمحأ باب لم امقاو ارارص هسبأر دقو

 هترضح يلا لوخدلاب هل نذْؤب

 يناث نادوسلا 11د
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 « دو
 نا,ولس دمجأ نا قمت ناسعمالا نيمب رظنب نم نا لوقلا ةلجو

 نيمأ راشتسم مظعأو هل قيدص قينصأو يداها برم برقأ ناك

 ةلك همامأ لوقب نام مدحأ رجال هءاست و يدمملا دالوأ نا يتح هدنع

 ناميلس دمأ سمت

 بجو [سمأ ادبأ ينأيال ناك ناييلس دمحأ نا اذه نم أيلج رهظيو
 ةريس هنك لع نيفقاولا نم هتعمسام قدص حجرأ اذملو هنع يدهملا فارمنا

 ىدهملا نوكي نا ريغب ةربإ يف اطيخ عضي ال ناك ناميلس دمعأ نانم يدهلا

 تراك ول ىتح هنع بجح ال ناكو هب ءالتخالا ريثك وهو هعضوب هل آلا

 نم هباجأ نابل دمأ اهقرطو ةقلغم هتفرغو هئاسل يدحاب ايلتخم يدهم
 ينلزلا ةبامنو يبردلا ىهتتم اذهو هيلع جولولا هنذأو لخادلا

 هنم برقتي نا ناميلس دمأ نم رظتني ىئيامتلا ناك يدهلا ىفوت الو

 ةباد دوش ناك اه ايفاح هتاد دوو يدهلاا هب مدخي ناك ام لثم همدختو

 دازو هبصنل ةباعر ىثياعتلل همارتحاىف داز هنا مالا ةباغلب لعب مف يدهم

 لالا تيب نمم ليلقلا نم لقأ بيصنب هتبارق يوذ. صخو هنابنم ىف
 هدالوأو هئاسن ةيطعأ دازو ىدهملا براقأ ىلع قافنالاو لذبلا لع فكعو

 مهتم
 ةفالملاءاضفإ رثأ ىلعىثياعتلا نم هبيصي ارش عقوتب ناريلس دمجأ ناكو

 لقز ةجنع وبأ نجس نا دسبو لقز دلاخ دمت ىلا هباتك انركذ دقو هيلا

 ةيدأتب ناميلس دمأ اوفلكو لاملا تيب اوطبض اسانأهتناطب نم ىثيامتلا بدتنا
 اذه نم رخف لاملا تيب يلع يلو ذنم جرحلاو لخدلا نرع باسملا

 هنكمي الكلذلو رتافدىف باسملا طبضب هرمأب مل يدبملا نأبجتحاو حارتقالا
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 رثكا هيف بف نجسلا ىف هجؤو هلزمب رمأ ردصاف باسملا ١ اذه لثم ءادأ

 ةريزج ىلاهأ نم لجر ىلا هدعل لاملا تيب ةناماب دهعو هقلطأ مث ةنسم نم
 ركذ ىلا دومنسسو نالدع نب ميهاربا همسا ضيبالا يفارجات ناك موطرحلا

 هبلص نم كلذ دمب ناك امو هلامأ ةيقن

 و ٠ جب جو هه

 ةلقند يلا زيلكنالا ةدوعب ةعاش الأ
 لئاوأ فربرب ريسمأ ريخلا دمتم اهلتحا ةلقثد ةيزيلكتالا ةلبلا تلخأ ام

 تناكينلا افلح بونج اونلب ىتح لاثلا ةهج ىلا هتلتاقم حرسو سول ةلس

 دمت هونج تبراحو رياوط ضملابنم تمد ينل ةيزياكلالا ةلمحلا رقم فئموي
 افلح بونج ىلا زياكتالا مدقت نم ريملا دمت جتنتساف مهل لع ترسصتناو ريخلا
 كله اوممس ثيح هلك نادوسلا عاضخال ةلقثد ىلا مدقتلا نودصت مهما
 ضاضقتاهيلع ربخلا اذه ضقتاف يثياعتلا هللادبع ىلا راع عرساف ىدهأ

 يتلادلامآ ىلع ىضقي زيكنالا مدقت نال باوسلا هدتفأ اعور عانراو ةتعاصلا
 ءاضرا ريصي ذا ناطلسلاب هدارفناو كلملاب هدادبتسا يهو انسسأت ىف عرش
 هاروش لهأ عمخج ةملكأا دسيحوتل نيبجاو ةطاسلا ضعب هحنمو ةفيلحلا
 نامرد مأ اونلب,ىتح مهكرتو زيلكنالا مامأ رقهتتابهسأ ديلا دمت ىلا بتكو
 نر وا دش ريخ نلعأ يلاتا مويلا يفو

 ىلع ناتفيلملاو يئياعتلا انب قل راهلا ليصأ قد مهيم تجرفن نامرد مأ
 فيرش دحتو واح

 ةالص ىئيامتلا اني يلصو رهلا نم انأضوت بورغلل سمشلا تلام املو
 رمقلا زرب ةالصلا ءادا دعبو ربللا ىلا ةهجتم انهوجوو رهلا ةفض ىلع برغلا
 ل سجال
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 « ندظ

 تناك ذا هزورب دنع هتليل لشم يف هتثيهك رعأ هلولو ريدتسسم هصرقو

 نرم دحاو فقوف 18. ةنس ةرخآلا عيبر ربش نم رشع سداسلا ةليل

 مكيلع مالسلا ) الئاق هلوص مفرو سلاج وهو يشناعتلا بناجي شيواردلا

 قرشلا ةمجولا مرظن اولوح لاتف ةيحتلا اوهرف( مالسلا هيلعىدبملا باحصأإ

 طق نوللا اذهب هوعأر له ناق رخأ هنولوزرب فيك رمقلا ىلا اورظناو

 تعمسىتلا لاقف نوللا اذهبادبأرظنن مل .ال . ل الئاق واح ىله ةفيلما هاف

 لمجي هللا ناق موطرملا انحتق اذا د ريدق يف نحنو لوقب مالسلا هيلع يدبلا

انلقف دبالا ىلا مويحاصي يذلا نيبم ا رصنلا اهب نوفرمإ 3 ىباصال
 انديسأي 

 فقوف « رعأ نول يف رمقلا جورخ ىه لاقف ةيآلا كلت يهامو ىدسبلا

رقأ اذ نأ ابف ىدبملا بحاصاي تقدص لجرال لاقو ىثباعتلا
 طع ةباتك أ

ا جضف « ديبالا ىلا هباصصأو ىدسهما رصن اذه د ىهو ربقلا ةحفص
 نمانل

 ةالص ءادا دعب مث ضرالا ىلع تقبطلا دق ءامسلا تلخ ىتح ريبكتلاو ليلهلاب

 ىدبلا شيوارد ةلاهج نم ابجعتم ىتليل تبيضقو نامرد م 1 ىلا اندع ءاشملا

 ًارقيهنا نوقدصي فيكف ساطرقلا ى بنكي ام أرق لد نزلا

 افلح ىلا زياكنالا داعو ةعاشالا تبذك ارخأو سلا ةسناس ىلع بتكيام

 شيواردلا درط نودصقب اوناك لب ةلقثديلا مدقتلا اودصق, مل ةقيقملا فهذا

 اهيونج نع مهودمبأو مهلع اوزافق افلح بونج نم

 ةياغو اهياوربقعنرداصمنم ايلا لصق م اليصافت ناف عئاقولا كلت امأ

 نم ائيش رشنب لو هفواخم تبهذ بلا مص مدس معا ىلا نا سال

 ركذلا قحتستال ةهئاث اهدع ىتلا ئاقولا كلت
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 ةلقند يل يبوجنلا نمح رلا دبع ذافنارك ذ
 اهنمو ربرب يلا ىىوجنلا نحرلا دبع يشداعتلا دفنا م.م ةنس لئاوأ يف

 ةلقثد يللا لصوف في رش ةفيلحلا ةبارا نيمباتلا ةلئاقلل عيمج هعمو ةلقند يللا

 هركسمل ازكمةلقثد ميلقإ ةدعاق ( ىضرملا ) ةئيدم ذختاو ةئسلا رخاوأ ىف

 هرابخأ ةيقب ركذ يلا دومنسو افلح بونج ىلا هشيج عئالط تلصوو ماعلا
 قفولا هللاو( ىشوط ) ةمقاو يف هلتق ىلا

 بوو حسم

 ابعاضخإو يتياعتلا يلع روفراد ضاقتنا

 ىرارذ نم فسوب همسا لجر "به روفراد لقز دلاخ دم رداغال

 لقزاج مهكر نيذلا شيواردلا يدبا نم دالبلا صاختساو روفراد نيطالس

 نارثعيملا ىشياعتلا بتكف هفالسا ناك م روفراد ميلقأ ع اناطلس هب يد وو

 اهعاضخال روفراد يلا مسبب مدقتلاو نافدرك يلاهأ دشحب هرمأي وناج مدا

 اوناك فالآ ةرشع وحن مهم لتاقم فلا نيسملا يلعوبو ًايج دشغ
 ناطلسلاهلباقفروفرادةمصاع( رشافلا) لعمه.مجهو ةمرانلا ةحلسالاب نيحلسم

 ةميزه نع برملا تلجناو لاطبالا عافد اومفادو فيثك عمج ىف فسوي

 يلوتساف ةيودبملا ةعاطب دالبلا تنادو فسوي ناطلسلا قو روفراد لهأ
 هيد عمتجاف روفراد لوح يتلا لابملا ىلع ةراذلا يلاوي ذخأو مدأ نايثع اهيلع

 1 ةيرانلا ةحلسالاب مهحلس لتاقم فلا نيرشع ءاهز ءاقرالا نم

 ةداملا فولام ىلع ىثبامتلا يلا روفراد نم همنغ امب مدا ناهثع لسرأو

 رس يذلا يشبامتلا يلا ايابس روفرادتايتف نم ةاتف ةنامثالث نم رثك ا لسرأو
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 م١٠

 اهشويج دب اقهلمجو نافدركو روفراد ميلقإ ىلع ةيالولاب هيلا بتكو هلم نم

 ةيودهملا يعدم ةزيج ىبأ عم هبورحو هلامعأ ةيقب ركذ ينأيسو

 اهلاعز لتقوةشبحاب ةيركشلا ةليبق قاحمر كذ
 يلا اهوعدب ةيركشلا ةليبق يلا ىثبامتلا بتك 1.4 ةنس لئاوأ يف

 ( هرير ) ءارحصباهيداب يف ةلزان فكتقو تناكو اهتيشامب نامرد مأىلا صوخشلا

 نكت مل نامرد مأ ىلا اهتوعد نا تنقباف قزرالا لينلاو ( هربتا )ىرهن نيب

 ناكو شابحالا دالب يل ءاجنلالا ىلع تلومف اهترداصمو اهيشام ببن ريغل
 هيلع فوسألا عم هرابخأ انرك ذ يذلا نس يبأ نب ميركلا ضوع اهميعز
 نامرد مأ ىف ذعموب اميقم امدان ابئاث ىدهملا ىلعهمودقو نودرغ

 رابخال هتءاج ةيركشلا ةليبقل ىثيامتلا ةوعد نم لئالق ما دمبو

 ىلع ضبتلا ءاملاب ماو اظيغ  مدتحأف شابحالا دالبب ابقال 0 رايد امن دافع

 ضبقف ةبركشلاةليبق نم مه نيذلاهرسأ دارفأر ”اسو نسب نبميركلا ضوع

 ىتح نجسلا ىف اوجذو ديدجلاب اوليكو مهرايخ نم لجر قئام وحن لع
 دحأ مهنمجنب مو اميج اوقف اريس مهلتقب ىثياتلا أ

 ىضق نبذلا نم الاح دمسأ اونوكي ملف ةشبملا ىلا اورجاه نيذلا امأ

 تناك 6 ين مهلبإ تاصأتسا ةشبملا دالب ءاوه ةءادر نال نجسلا ين مهيلع

 ةئامثالث نم اهددع برق ىتلا مهسوفن تدابأو فولالا تائب دمت

 اهرثكاو نادوسلا لئابق ربك نم تناكينلا ةليبقلا كلت ناف ةججابو.ةمسن
 قبب مو اهتيشام تبهذو اهبأ ةركب نع تكله ةوقو اشطب اهدشأو ةيشام

 عقدل ا رنا ةبابن ىف مهو دالبلا ىف نيقرفتم ة.سن فالآ ةمضب ريغ اهنم
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 «دلاط

 ريغشسالو ريغي نم ناحبسف

 ةيبودجلاتاهجلا يف اميعز ىلعضبقلاوةنيابضلاةليبق ركذ
 فلا ةئاميرأ ىلع اهسوفنددع وبرب ةنبابضلا ىمستةليبق ( هربتا ) رب ىف

 ةيركشلا ةليبق ةيشام ىلع وبريام رقبلاو لبالا عون نم ةيشاملا نماهلوةمسن

 ةماعز تلوث ةرسأ نم وهو ىماشلا دئاز يسيع دومح اهميعزو ةلاحر ىهو
 نادوسلا مدق ياش اهدج نا ة رسالا هله دكؤدو نورق ذنمةليبقلاكلت

 نمدهلو 0 اذه دئاز دمحم ناكو اًضيأن ورق ذنم ةيماشلا رايدلا نم

 هناقراب ةءولمم يرق ىرث كنا ىتح رصح تحن لخدب الام ءاقرالاو يلاوملا

 هل تناكو تالايرلا فالآب لاملا ىلعميو فويضلا يرقب ادوج امرك ناكو
 نيذلا رم دحاو ىنربخأ دقو . الجر نوت ابامحي بشملا نم ةعصق
 اهذ_فخ ىلع رادلاب ةموسوملا قونلا اوصحأ مسيلا هلا اومأ ةرداصم اورضح
 هيلاوم نم دحال عتب حي هبوكر ةدسمم ابنا ىلا ةراشا نعيالا

 مرك ا نم سار فالآ ةميرأ وحن تناكف هماقمل الالجا اهبوكر هترس وأ
 نجهلاو قونلا عاونأ

 ناو ةموكحلا ءالو نطبيو ةيودسملا ضنبي دئاز ىسيع دوم ناكو
 لبق هل بتكيناك ةنقد نامع نا يتح اهعاطب صاظتيو ةيودهملا 'ىلاع نآك
 اهبحس لبق ( ةريملا) ةيماح ىلع ةراغلا نش بوجو ىلع ارحم ةلسك طوقس

 ةلسك تطقس نأ دعبو لمف:الفهتماقا لحم ( ثاموتلا ) ةيرق نم ةبيرق اهنال
 ميركلا ضوع ةدايق تحن لتاتم فالآ ةمبرأ وحن ةنقد نامع لسرأ
 اهولمحو هلاومأ اورداصو ةسغلع دئاز ىسع دو ىلع اوضبف ىلعملا ثوفاك
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 هيف مدقب هانا يثياعتلا المج ىتلا(ةمصقلا ) اهلج نمو يشداعتلا ةفيلخلا يللا

 دوم نكلو دايعالاو ماوللا مايأ يف نيوعدما ىلا ماعطلا هفان نم ًايسش

 حق نم طيلخ وه اسيفت امامط ءاسمو احابص اهئلمب هفويض ىرقي ناك از

 فسر ىثيامتلا ىلا دئاز دوت .قيسسو ينصم لسع وأ ركسو نبلو مملو
 لمط يكازلا لدا: سا 1". ةنس ىفو نجسلا يف هحرطنذ لالغالاو دويقلا يف

 باذع نم هباصأ نا دب امن تاف دّئاز دومم ةفيللا قاطأو ةنابضلا ةليبق

 تايلاوتم تاونس سم هب حربام ةولا نادّتفو نجسلا

 انلقو رانسبونج نكست يتلا ةئيبج ةليبق تاداعو قالخا ضمب انركذ
 هدنع نمداعو ( ريدق) لبج يف ىدبلا يلا صخش فورابا يدبملا اهميعز نا

 داع م تطقس يتح رانسةئيدم مهب براحي لظو مهعجج نيذلا هموقىف هل أيعاد

 رائس ءارو ايف هدالب يل

 يلاضف ما وبأ همسا ايراقب ايباج ىثياعتلا لسرأ ١م.# ةنس لئاوأ ىفو
 مهلمل رانس بونج ةسقاولا دالبلا راسو ةنيهج ةليبق نم جارحلا ةيابجل

 يلا مهاوكش اومفرف هلمحت نع اوزجيام فيملا بورضو ملاظملا عاونأ نم

 يدهملا بامصأ هيلا اوكش مهنألنيدلا نم قورملاب مممهناو مهفنع يذلا ىذياعتلا
 اهئارهظ نيب نم ارسق يلاضف مأ ابا تجرخأو اهميعزو ةئيهج ةليبق تبهف
 ةسخ وحن ذافئابعرسأ أبنلا اذههب لصتا ام يذلا ىئثيامتلاىلع اهجورخ تنلعاو

 اولتقو ةئيهج ةليبق اودراطف ةيرانلا ةسلسالاب حلسم مهل+ لئاقم فالآ

 هذه لاومأ ةرداصم اسمأ يئياعتلا ردصأو هترساو فورابا ىدهلا اهميعز
 101ج ص مس م هس ص ل م سم هل صصص صصص سس هع مع مصمم
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 ربلاو لبالاىرن تنكف مهنك اسم اهب يتلا تاهملا ىلا ءارممالا ذفناو ةليبتلا
 ةدحاولا نمث راص يِتح قونلا نامنأ تلزنو ابعسو ىلع ضرالا اهب تفاض دق

 ىف شيابكلا ةليبق ةيسشام ةرداصم ةلب نيطلا دازو ةيرصم شورق ةسمخ

 ىلع وبرت شيابكلا ةيشامو ةنيهج لاومأ هيف تردوص يذلا كقولا سفن
 ىنأيساميذهحضونس ا6ةنيهج ةيشام

 اهؤالواهنع نفي ملو اهتيشامتبهذوابلك تداب ةنيهج ةليبق نا لصاملاو

 ةموكملا دض ابمايقو ىدبملل

 شيابكلا ةليبق برح ركذ
 الزان يديملا ناك ال ضيبالا يف شيابكلا ةليبق ميعز نبا لتق انرك ذ

 ثدعتاو ةيودبملا ىلع نايصعلاب شيابكلاب ةليبق ترهاج هلتق رثأ ىلعو اهب

 نيب ىتلا ءارحصلا ين تاغوتو تافدرك نمةبيرقلا يعارملاو لهانملا نم
 ةلقادو نافدرك

 بتك ةلقثد نم زيلكنالا بحسلاو موطرألاىلع ةيودهملا تلوتسا الو

 هدعوتبوةزان هدعيو ةعاطلا يلادوعدب. شيابكلامي 2 لاص خيشلاوملا يشاعتلا

 راص يتح ءارحصلا ىف لغو لب هديعو نم بهر. ملو هدعو يلا تفتلي لفيرخأ
 ىبب ةليبق خيش ىوابون دم يشياعتلا بدتناف ةيبودملا تاحاولا نم ةبرقم ىلع

 بيطلا ىلع لخد ىذلا وهو شيبابكلا ةليبق نوطب نم نطب ىه ىتلا رارج
 هلتقو نود سغلارنجلا رثالا

 نامرد مأ نم اوراسف ناسرنلا نم اريبك اددع همم ىثياعتلا بدتناو
 هب الزان للاص خيشلا ناكو ( ردإب مأ أ ) لهم اونلب يتح ءارحصلا نيقرتسخم
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 ىارملايف ةقرفتم ةليبقلا ةيّبو هيلاومو هترسأ نم لجر يتئام وحن هعمو

 يف نم هسبتناف سلنلا يف لاس خيشلا مايخي يوابون دمع طاماف لهانلاو
 اوذخأو هعم نم ةيقب كلذكو هسرف اس عيشلا بكريو نيروعذم مايخلا

 اومجهو مهقويس اولتساف مهتريخذ تدفن ىتح شيواردلا لع صاصرلا نوقلطي

 خيشلا بيصأو مهغقاوم نع مو>زحزو اهوقرتخاف شيواردلا فوفص ىلع

 دشيل يوابون دمش هيلا مدقتف هداوج نعاميرص رف هعارذ يف ةصاصرب ملا

 عتمانآ ًاريسأ قاسن يلثمأ هل لاقو هتنيلخو يدبملا نملو متشلاب هردتاف هقاثو

 دحأ مدقتف بسنلا تالص نم امه ا امارتحا هلتق نع يوابون دم

 اخ نيل هترسمأ لاجرو هيوخا سؤرو هسأر زحو هلتقو شيواردلا

 هينواام ىلع ادج اسرخو اهب رسف ىثياعتلا ىلا سؤرلا تلمو هتباصا دعب ىلتق

 ةماولا لحم ىلا مههجوو دونجو ةبتك هممو نام ىازلا بدتناو رصنلا نم
 ناك لبالا نم سؤرلا ددع نا ةبتكلا كلئلوأ نم يننلبو مئاننلا اوممجي يك

 ةيسشاملا امأ سأر فلا ةنامسجلا نم رمبلا دع برو نويلم ىلع هد

 عم تعببو ةيشاملا هناه تاسرأو | مرثكل اهدادعتب اونتسي مل مناف ةريغصلا

 ةبرصم شو رقة سخي لا ضفخنا ةقانلا نم نأ انرك ذ دقونامرد مأيف نيج مئانغ

 ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقللا ريطانقلابو يابس ءاسنلا نم تاعاجلاب "يجو

 ةورثو ةيشام نهرثكاو ناد وسلا لئابق ملثعأ هذه شيبابكلا ةليبق تنكو

 ىلع اماعن ير شعوةسخ ذنةدفو دق ناكو نادوسلا ىف لئابقلاءامسز ينغأ اهميعزو

 هدالب ىلا هدامأو هتدافو مرك افافحتو ا ايادعدل مدقو اشابليعامساوبدحلاهل روفننلا

 لمحت تناكاذهْللص خيشلا تانب راك ا امبجتأنم و رك الاو زملاب

 ةأرلاهذه تناكدقو امتوق ليصحتل ءاملا هيف عيبا . هانا نامرد مأ يف اهسأر ىلع
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 نهادحا تجرخاذاو ريستلا صلاخ رم الامذ نسبلب !مترسأ ءاسن راسو
 نم ةدحاو لك ىلعو ىراوملا نم ةام لوح ىثم يرخأ ىلا راد نم

 ةمدرالاب ن نمتالوم ىلع نالظي ريشلا نم ةبقوأ ةلام نع لقالام للا

 قاوسالا ىف تالوستم تاليقملا هاه رثكا تدهاش دقو ةيربرملا

 لذملا زملا ناحبسف

 دحأ هل لاف ىثياعتلا ةروصتمنم برقلاب اسلاج تنك موي تاذ ينو

 فسأألا ربظاف اهموب تول ءاملا عييت شيابكلا ميعز لاص تنب نا هئاسلج

 هتباجاف اهلا نعاحلاسف تما اهلطيفلسرأو اهعاركا انيلع بجاولا نم لاقو

 دوقنلا نم أيش اهنلطعاي هنالغ دحأ ىصاف هلع ءارطالاو ءانثلا نم ترثكاو

 ةعبس ىه اذاف اهتئاج رادقم اوملعيل اهءارو سانلا جرخو اهفك ىف هتمض

 ةأرملا تلاقف ةبرصم شورق ةعبسد اهسبق ردقت ساحنلا ةلم نم تالابر

 يلثم همارك !غلبم و ةفيلملا ةزئامل اورظنا

 لئابقلا نم اهرينب تقملو تداب شيبابكلا ةليبق نا لوقلا ةلججو اذه
 هدحو هلل ماودلاو

 لليفوين لراش يلع ضبقل اركذ
 مزاول ميدقتب راجنالا ةئمالوازم ناوسا نطوتسا يناملأ دايفوين لراش

 هنا هتورث يف دازو راقعىنتقاو ةورئةفرملا هذه نم زرحاف دودملا يف شبجلا

 تاداعلا وقالخالايف مهب هب هبشّتيو نييئطولا ة ةرشأعم نسح ناك همأ با ةبادبإ ذنم

 ىتح هبشتلا اذهل فلكتم هنا هحمالم ىلع ربظي مو و مهم دحاو هلاك تح

 هسهجو يف تحتفو هسحاجن يف تداز ناكسلا ميج دنع ةميظع ةوظح لان
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 كالا

 ةورثلا زارحا ىلع هدعاسو بسكلا باوبأ
 مدقت يذلا شيابكلاةليبق معز لاص حيشلا دفنا 1مم ةنس رخاوأ يفو

 ةريخذلاو ةحلسالاب هدادما املاس ةيوبدحلا ةموكملا ىلا ادفو هلتق ربخ انل
 يقام دفولا لاجر ةموكحلا تطعاف هسفن نع نيبدبملا ةراغ عفد ىلع ىو

 دادمتسالاو ةبهالا يف اوذخأو اهتريغذب نوتجنمار زرط نم ةيقدنب

 لراش عمتجا كلذ نابإيفو مهتيبق لزانم ىلا افلح نم بدجلا ءارعص قارتخال
 ةيك يدل نارجاتلاهل لاقفريربمألاجوخ همسا نافدرك لهأن م رجاتب دليفويل

 ةبعص دليفويل بهذي نا ىلع اًفتاف مامنلا شيرو .جاملاو غمصلا قم ةرفاو

 ضيبالا يلا ءارحصلا ةيقب قرتخي مهءيعز ذوشن ةطساوبو شيابكلا دفو

 نم قع هب رمشل نأ ريس ماعنلا شيرو جاملاو غمصلا لمح كانه نمو

 ريظن علسلا كلت نم ارفاو ابيصن لاجوخ هل لمج دقو ةءودبلا شااورد

 هدصقم ىلا هلوصوو هحاجت اهعم رتب يتلا هنرطاخ

 ردانف هوملامب لف دودملا يف رومالا ةالو ىلع هرمأ دليفويا ضرع دقو

 نيبودبملا ةهلل الايم دفولا ليلد ناتو ةيشبح ةيظ هعمو دفولا ةبحص افلح

 هريس ةطخىلع هملطأو ةلقثد يف ذغقو ناك ىذلا يوجنلا نمح نمح لا دبع غلباف

 دليفوبل لراش راسف هدنع نم نوثومبملا هيف ميلباقي يذلا ناكلا ىلا هدشراو

 ةشطممةيداب ىف ليلدلا مهب راسفدل ٠ ءوبخللا ردقلا نم أيش ميبال وهو دفولا عم

 ةعاس نيرشعو عيرأ ةدم الا اودقفو ىتح

 ىايرقثالا ةزمد م ةدايق تحن بك | ارةئا مسخن مهما ارو ذنأ دق ييوجنلا ناكو

 مهدعي لييلالاو اهاجر نم هتباغ غلب دق أاملظلاو ةرئاس ةلفاقلا تناك اميو

 زاحتاف مملنةثأ نم نكمتو ةرغلع ودملا ميمهادذا ءاملا ىلا لوصولا برش
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 كله نم كلهف مهسفنا نع اعافد نارينلا اولطاو ةض م ةوبر ىلا لاجرلا

 عوقولا ىلع توملا الضفم رخآ ناكمىلع دليفويئدمصو يرسا نوقابلا ذخأو
 سرتكم هضمب اهامجو هتيظحم ودملا كسماف نيشحوتملا ةافطلا كنلوأ رسا يف

 هتيظحم لت هناق تاما دنع هنيع تلش يذلا اهالوم تافوذَعم هب يت

 هدرج يذلا ودملا دب ىف ًاريسأ عقوو هسفن ملساف لوالا همّزع ىلع رصأ اذا

 ةلقتذ غلب يتح هيمدق ىلع يشام هقاسو هقنع ىف لالغالا عضوو هسنالم نم

 لاسراو شيبابكلا ىرسأ بلصن يوجنلا نمح لا دبع صاف ماياةدعةريسم كفل

 نامرد ماب يشدامتلا ةيغاطلا ىلا دليفو.' لراش

 اهفصو ىتلارفاكلا ةفص هذه الئاق حاص ىثياعتلا ىدي نيبنقوأ الو

 ىلا قيسف هبلصي ىماف ىباف مال الا قانتعا هيلع ضرع مث ىدملا انل

 مايا دعلو تارم ثالث اولمف اذكهو ىئيامتلا ىلا هومجرا مث ( ةقنشما ) لحم
 يف هجزي ىشياعنلا سعأ كاذ ذاو نيتدابشلاب قطنو انيد مالسالا قانتعاب ىضر

 ىداحلاّشاوهثداوح يق ةيب رك ذيلا دومئسواشاب رئشتكد رول هتلطا يتح نجسلا

 انحوي يشاجتلا ل تق يلا شابحالا بورحرك ذ
 سأرلا اهيفرصتنا يتلا شابحالاو نييدبللا ني ترج ةمقاو لواركذ انلمدنُم

 قا.تب افرط ركذن بو را هذه ىلع مالكلا لبقو تيفوك ىفةنقدناممع ىلع الولا
 لوقتف ةلئاهلا بورهلاكلتنطاوم (فراضفلا) دالبن ماهم امو (تابالقلاب)

 رخآ يهو فراضقلا بونج( هربتا) رهم ءىطاش ىلع ةدلبل مماتابالقلا

 مقولة بسنلاب بونجلا ةهج نم شابحالا دالب يف ةيوبدملا ةموكملا دودح
 , فراضقلا دالب
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 اًواج فيكلمن الو يبرتلا نادوسلا روركد نم نومدقالا اهاكس ناكو

 نم ةطقن رخآل اواصو ىتح برغلا نم نادوسلا اوقرتخاو مدالب نم
 ةشبملا ةكلممل ةيزج نودؤب ناكسلا كائاوأ ناكو ىبونجلا هقرش

 مهأ نم تايالقلا تلمج نادوسلا ةيوبدخلا ةموكملا تلتحا الو

 نم ميعز رخآ ناكو اهدالب نع شابحالا ةراغ عفدل اهنصح يتلا عقاوملا
 كب بتل ةيوبدحلا ةموكحلا نم لان ىذلا هقنش ملاص نييروركدلا كئلوأ

 هفالسا ناك ام شابحالل ةيزجلا مفدىلع رمتساو

 ربهم اهب طيحي تايالسقلا لامث ةسقاولا دالسبلا اهناف فراضقلا امأ

 ةعساو اهتراجتو دج ةبمخم دالب يهو قرششلاو بونملا ىتهجنم (هربتا)
 نم لما هلمحام نمئو هلك نادوسلا يف دوب الام تاتابنلا نم اهفو

 هبل ضايبو هبح مظمب ةميفرلا ةرذلا فلاخم ( قركلا ) همسا عون نم ةرذلا
 شورق ةعضب زرالا نم جرختسلام هبشت ةيوشن داوم هنم جرختس ىذلا

 ىدبشلاك اهمعطنا الا نوللا يف ةبلملا هبشت ةلغ فراضقلا دالب ينو ةيرصم
 دبشلا ةوالح ىلا لوحتتف ءاملب رانلا ىلع لغَت ( مثمشلا ) ابمسا ةوالملا

 اهءام نوبرشيواهنوطأيف
 ةريبك ةنيدم يهو ( نس وبأ دلو ) دن دالبلا هذه ةمصاعو

 راجحالاب ةديسشم ةخعاش روصقو رجألاو رمحالا نيللاب ةديشم لزانم اهف

 نمرالاو نييوْسْنرفلا نم ضعلو نالوبو نويروسو نوبرصم راجت اهياحصأو
 نيبتلاو بنملاك ةذيذل هكاوفو ءانغ قئادح ةشدلا هذه لوحو.

 نا فراضقلا نع هتملعام بجتأ نمو لاقتروبلاو نامرلاو زولاو ةطشقلاو

 ةنسلا ىف نيت رب ىذلا بنملا كلذكو ةنسلا ىف نيترم اهيف رم لخنلا
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 « ااو»

 موطرخلا ينو اهيف دوجوم فيصلا ىف يرخأو ءاتشلا ىف ةرم

 نوبرصمو كارثا اهلكسي اهتمصاع ريغ يرخأ ندم فراضتلا فو
 (هكود ) و ( راصع ) اهرهشأو اهتسصاع نع ل ال ىهو نمرأو نانوو

 ةليبقنم مبلج نيذلا يداوبلا ناكسو يرتلا ناكس نامدق فراضتلا ناكسو

 اهيدل ةرفوتم اهاتلكو دئاز ىسيع دوم اهميعز ركذ انل مدقن ىتلا ( ةئيابضلا )

 اهيرقأو قرطلا ليسا نم شيلا ةموعن ىلع ةلصحتمو ةشيمملا 55

 فالآ ةرشع اف سيل رفق نآلا اهناو دالبلا كلت بارخ ركذ ينأيسو

 ةمسل نويلم ىلع وبرب الاكس دادمت ناك نا دمي نك اس

 يثياعتا هلتق ىذلا ةيركشلا ةليبق ميعز نس ىبأ ميركلا ضومل ناكو
 نع بغرو هلاوخا يلا لام نييلعملا ةليبق نم همأ هللا دبع همسا نبا اربصص

 ىلع مدقو ةيودبملا ةوعدلوبق نع مهلودعو ةيركشلا هموقو هدلاو ةطخ

 ىدبملاةومددالبلا لخدأو اه ماقف فراضقلا يفهل ةوعدلاهالو يذلا يدم

 ةيبصلا معي لجر تابالقلا فروركد مي يعز هقنش ملاص لزنم ىف ناكو

 تابالقلا نهلة :وعدلابه سما أليست مدأ وىدبملابقحلف فيرشلا نآرقلا

 نيبتمربأ ىن ل ةدهامملل اذاغنا ةشبملا دالب يلا تابالّلا ةيماح تبحسلاف

 عنمو ىدبملا مساب تايالقلا ةيعادلا كلذ لتحاف ةيوبدملا ةموكحلاو شابحالا

 نغ نييلاطيالا ةراغ مفدب نيلغتشم ذئتقو اوناك نيذلا شابحالل ةيزملا ءادا

 رداغوباب رانب دمة يعادلا اذه مسا مساو عوصم لحاسيلت ىلا تاهجلا يف ممدالب

 اهف ب ًّش مو ةيماهلا عم تابالقلا هقنش ملاص

 لجر دب ىلع ةشبملا دالب ىف تلخد دق ةيودبملا ةوعد تناك دقو اذه

 هنافو ليبق يدبملا ىلع دفو ليربج دمت همسا نيملسملا شابحالا ءارسأ نم
 اند 5252590002بيبييلىرلللدلىلرالد>شدشؤاااللللللللللللا
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 مالسالا قانتعا يلا هيف شابحالا اعد روششنمب هدالب ىلا هداعاف لئالق ماياب

 ةروص ىهاهو رافكسا لاتقل لي ربج دمت ةعاط ىلع عامبجالاو ةينارصنلا حرطو

 تاروشنملا باتك نع الق روشنلا
 « ميحرلا نعرا لمس

 ميلستلا عم هلا ىلعو د انديس ىلع ةالصلاو ميركلا يلاولا ل دبجلا

 أموقو اريق) يلاهأ ىلا هللا دبع نب ىدبملل دم هللا ىلا رقتنلا دبملا نف دعبو
 هافكو ابقو يدوسهو نبيلو اونوئواكيلو نبلا دلب ةيرانلاو اولو امو اقو

 هللا مهقفؤ (اوروسو اوسننو اوكورواباواوم الو هفوقو ا:شواشدوكو اتنوكو
 هبحب امل هللا مكقفو اودلعا مكيلع مالسلا دمي نيما هناضرع ميفغاو هتعاطل

 دق ةرخآلا ناو ةربدم تلو دق ايلدلا نا ن نبزئاقلا نم مكلمجو هاضريو .

 سيفن ةرخآلا يفامو دج سإ .دخ ايلدلا يف امئاف كلذ عمو ةلبقم تنيزت

 كريثكو لاف سيسخ نع ضرعيو مئاد سيفنل يمس نا لقاعلا لول ادج

 ةرخالا ءاشبا هللا يتجاام ريثكو تارساو رامدلا نم ايندلا ءانباب لحام

 ىلاهث هللا ناو تاريحلا عاونأو تارسلا مل لزجأو تاجردلا العا ممعقرو

 دا رأ نف نيدحاملل امطاق افيسو نيملاصلل ةينبو نيئمؤملل ةمحر ىتربظأ دق

 ينرصلو يتوعد باجأو ينابل ةرخاآلاو ايندلا يزخ نم هتاجنو هتداعس هلا

 لانو زاف ىنابلن ف يصعو بذكو ىأنو ضرعأ هنوقش هيلع تبلغ نمو ىناوآو
 انالذخهل ذخوّللاءرمددّقن ضرعأ نمو ىصح الو دمي الام ميمعلا ريملا نم

 مكل تنيعدق ةيئيدل' ةحاصملا بسح ىلع يناف نايبلا اذه متيف ثيحو انيبم

 يلا دابملا ةباعدو هستماقال هللا نيد يف مكيلع الماع لبربج دم ناطل لا

 اودشت ناو هورزاوت نا مدنع اذه لوصوب ينبنيف داشرلا ليبس كولس
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 ا« او

 هنم اوبراحم ناو قد_لاو قالا ىلع مادام هيهنو هرمأ اوءمستو هدضع

 الو.عادتبالاو ةباونلا قيرط كلسو, عابنالا نع ضرمعاو لض نم لك

 هنيلع هوئم.ميسج باوثو. ميم لضف داهملا ناف ةلاطبلاو ةحارلا ىلا اونكرت

 ىلامت هلوق كلذنم ىفكو. ميركلاينلا ثيداحأو. . ميظملا نقلا ةلدأ عطاوسب

 ةجرد مظعأ مهسفت ةنأو ملاوماب هللا ليبس يف اودهاجو اورجاهو اونما نيذلا»

 مهل تنجو ناوضرو هنم ةمخرب مور مهرشسب نوزئانلا مهكتوأو هللا دنع

 ليبس يف ةحور وأ ةودغ بود لسوهيلع هللا ىلص هلوقو ةناآلا ميقم ميل اهف

 ىباوج مكلصو اذاف كلذك ناك ثيحولاق موأءاهف امو ايندلا نم ريخ هلل

 مكبر نيد ةرصن ىف مكحاورأ اولذباو هلوسرو هللا ةعاط يف اورمشف اذه

 ردابو مالسالا لخدبو هضفرب ةيارصنلا نيد ىلع مكنم ناك نم ثيحب

 «مالسالا هللا دنع نيدلا نا د ىلامَت لاق ةيددبلا كلس يف طارخمالاو ميلستلاب

 اوعبتاو نورصنت ال مثباذملا مكينأينا لبق نم ل اوملسأو مكبر يلا اوبيناو»

 مثأو ةدنب باذسلا مكين نا لبق نم مكبر نم مكبلا لزنأام نسحأ

 نمل تنك ناو هلا بنج يف تطرف ام ىلع يفر سحاب سفن لوقت نأ نورمشنال

 ير نيح لوقت وأ نيقتلا نم تنكل ىناده لا نأول لوقت وأ نيرخاسلا

 هلاح اذه نم ىلع هللا درف « نينسح لا نم نوكاف ةرك ىل نأ ول باذملا

 نيرفاكلا نم تنكو تربكتساو اهب تبذكف يتايآ كنءاج دق لب ه هلوقب

 تايآلا هذهف ةيآآلا « ةدوسم مههوجو هللا ىلع اوبذك نيذلا يرث ةمايقلا موو

 هاوس امج رفثيو ةيدبملا مال ميلستلاو مالسالا نيد ىف يغري امم اهلثام مو

 00 هديت هدأت مسالا نيد لع مكتماونا نما

 فكم مكلعجو مكقيفوت هللا مادا هللا تاض م ءاغتبا انترصن ىف اورمشيلف

 ين" نادوسلا هود
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 ٠.9 ةنس نابعش ١ مالسلاو بلق هلنمل با ةبافك اذه يفو نيما ما نيئمؤلا هدابع

 راثبإو كتينالعو كرسوف هللا يوب كيصوأ ليربج دمت ريمالا اهيأ تنأو
 ةرامالا ناف هيف هللا مكح لمت مام نم لعمدقتال نأو كايند لع كترخآ

 وأ م هللا ميعنلا يف دولخلا نم اهبحاصل دب الو مي ميسج اهيطخو ميظع اهرطخ

 والاكل ناف ايندلا ةويملا را "او ينط نم 5 لاق ميلالا ب باذملا
 ارظنو «يوأللا يه ةنملا ناف ىوملا نع سفنلا ىهنو هنر ماقم فاخ نمامأو

 وأ تريخ ناف ةنسلاو باتكلا عابتا طرش ىلع ةقلعم كل انثراما ناف كلذل

 ةيشحتلا تمر ةيمولمللا لايكلو هب دشرتساو كلذ مهفافشل ةراما الف تلدب
 هخعرات ىف

 ةنوشخ انحوب ىثأ ثاجنلا كردا شابحالا دالب ىفةبودبملاةوعد تاخد انواذه

 عقد ةليسو رب لف اهراشنتا هلاه ىتلا ةوعدلا هذه لايح هرمأ ةبغمو هبكسع
 هنأ ديب رهقلاو ةوقلا بورضب اًماعد ةمواتمو تورملاب عردنلا ريغ اهرش

 بلاخم بشناف بقاوعلل ىصقلا رظنلاو ةبورلا دقف يتح ليبسلا اذه يف ىلاغت

 وحن هركا ثيح هفالسا ديلا .فلاخو هتيءر ىماسم ىف يئدلا دابطضالا
 اهل باذع مهبفعو ةينارصنلا فانتعا ىلع ةلبقلا لعأ نم فلا ةئام

 لايكلا دح ةغلاب لازت ال تناكةشبملا دالب ىف نايدالا ةيرح نا ٍِء

 نيبلسلاءارمالادحابت بجو تو مالسالا تقتل نحوي يئاجنلا ةقيقش نأ تح
 ابلثمل بجاولا مارتحالا نمأ يش اهصقني لو اهوخأ اهني لف
 لودملابحصنلاىثاجتلا م ءارمسأ نم ريثك ماق دقو
 كي لو لقا أر لع لغو مسمن ثكي ف ارك اذه نع

 انحوب يئاجنلا لمح ىلع ضرتعم لوأ يلاملا ةشبملا ىئاجن
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 ىلوفيشباعتلاب اوّمْللو شابحالا ىملسم نم ريثك حزن كلذ رثأ لعو :
 نم ققرشلا لامثلا يف اوركسسعو ( ارقف دمحم ) همسا مهنم الجنر مهيلع
 مهركسعم اومسو(بيدارملا ) ةهجنم برقلاب ( هربتا) رهن دنع تايالقلا

 ( هللا كرابت)
 تابالقلا ريمأ بابرأ دمم يشداعتلا ىلع دفو !م.مس ةنس رخاوأ يفو

 هاصوأو تابالقلا ىلا هداعأو الوبخو ةيران ةحاسأ هاطعأو هتدافو مركأف

 ةدع برخو ةنسلا كلت يف اهلع راغاف شابحالا دالب فارطا ىلع ةراغلاب

 ىلع ارتف دمج راغأ كلذكو ليئاقلا نم اهفام فلتاو سئانكلا قرحأو يرق

 ابلهأ ىف نخماو ( هللا كرابت ) ركسعم لايح ىهىتلا ىرقلا
 يقرشلا نادوسلا ىف ىنارجللا ليج همسا ىبا عا ( هتبخ ) ةهج ىف ناكو

 ةحلسالاب هودماف شابحالا دالب ىلا أو نييودبملا هجو نم هتليبق رثكاب رف
 يتلا يرّقلا ىلع ةراغلا ىلاويناكف( هتبغ )ةمجينمهدودح نع عافدلا هب اولكوو

 ناك لبررض لقأ اهنم نييودهملا قحلي ال هتاراغ تناكو( هربتا ) رهن ةمفض ىلع

 رس نيبودبملاةعاطيف اولخد نيذلا ىرقلا كلت ناكس ءافعضلا ىلع امقاو اهرش

 ركسسعم ىلا شابحالا مدقتب رابخالا ترئاونأ 1م. ةنس لئاوأ فو

 ( هللا كرابت )و تابالتلا

 دم ىلع راذع سارلا مجه ١م. ةنسرخآلا عيبر روش لئاوأ ينو
 مجهو (فراضتلا )يلا نوقابلا رفو هتلتاّقم رثكاو هلتقو تابالقلا يف بايرأ

 يفاوت دع هتاتامم عيمجي رفق (هّلا كرابت ) ىف ارقف دم ىلع يشبح شيج
 نامرد أ ىف ىشيامتلا ىلا كلذيرابخالاتراطو اضيأ فراضتلاب قلو نيم

 يلا نامرد مأ نم راسف لتاقم فلا نيرشع ىف ميكدلا نإ سنوي بدتناف
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 كدكتيا

 لاتق ريغب اهم شابحالا بحسناو بجر ربش ىف ابلصوف تابالقلا
 اًواِخ شابحالا راجتل نامالا لذب تابالقلا ىف هشيجي سنوي رقتسا الو

 دويقلا ىف نوفسرب ىرسا مهقاسو مهلاومأ رداصو مولع بئوف موملسإ اهلا
 ةشبملا دالب !زفسنو.نا سانلا نيب ىثداعتلا عاذاف نامرد مأيلا لالغالاو

 ما ضو ئاقولا كلتيرسا ءالؤهنأو اهيلع يلوتساو ندم ةدع برخو
 ع م سنوي مهم اراجتاوناكىرسالا كلئلوأ نأ لكلا لعوةقيتلا تربظ يتح

 ىثنإعتلا يلا ىرسا مهتاسو مهلاومأ بنو م

 كلي ال /ريقف ناكو ةشداتلا ةلبق نم يثبامت هناف اذه ميكدلا سنو امأ
 ضيبالا ىف يدا ىلع مدق ينباعتا ةدلاو جاوزأ دحأو هو ريق ىورش
 هلم يدسملا يفوت تح هرمأ شيملا فاش نم ىلاقب يثياتل عم ىو
 ةفاخس لع لدن ةكحضم رداونهلو لئاقم فلا نبرشع وحن ىلع ادناق يشياعتلا

 ضرالاىلا مهرظن اوبوصهيدي نيباومقو اذاف هنوت اي اواكس انلا نا اهنم.هلفع
 رظنلادحأ عيطتسي لهو نولوعيف يوحن مكراصبا نومفرت ال اذامل مل لوقيف
 لوبطلا فزعب أبو كلذ يلا حانريف عبسلا هجو قوفب يذلا كلهجو ىلا

 نيب سلج اذاهنا اهنمو. ءاوملل ىفنارينلا قالطاب ةنلتاقمممأيو هداوج بكربو
 كرتلا ش ويجب انيقتلا اذالوقب ناكدنا اهلمو هسفن ىلع ءانثلاريغ هل مالك الف هعابتا

 ريغيلا مهفقاوم نع مهحزحزنو مهفوفص قرتخنو مهم تائمةميقدلا يف لتقت
 هناو هللا قاخنيجأ نم اذه سنوب ناماعلاو صاخلا ملع دقف ٍيذاكاإلا نمكلذ
 رفاصلا ريفص نم ةمامنلا فت 6 لاتملا نطاوم نم رغب

 ةمصاعةردنول حتفيس هنا لوقب ناك ام ريثك هنا هتافارخ بجتأ نمو

 اهناليقع م ركاب جوزتيس هناو زيلكنالا
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 «د0»
 نيرضاملا دحأ هل لاقف تامكر ينامث ربظلا ةالص ةرسم سانااب لصو

 دوجس اف كلثم قدشرب يتح لهاج انأ لهو لاقو بضفف وبسلل دجسا

 ةملرأ ةئارحي هالوم هرمأ اذا دبملا نال صقنلل لب ةدايزال نوكي ال وهسلا

 كلذ نوكي الفأ ةينامث ةثارح ىلع ارداق هسفن يأر مث هضرأ نم الثم ةئدفأ

 ثرغ ةندفأ ةسيرأ ةلارحب هيمأ ولام فال هع هالوم ىضرا اجوم

 فئنيحو هسيلع هالوم بضنل ًابجوم نوكي صقتنا اذه ناف نينلا وأ ةثالث

 لجرلاب ىمأ من ةالصلا ىلع ناقبطني نالثلا ناذهو ةرذملا مدقب نا بجي
 ةريثك سلوي تالبعز+و نجسلا ىلا قيسو همسج قزم ىتح طايسلاب دل

 لقملا فيخس الهاج ناك هنا لصاملاو اهنم ليلتلا درس نود ماقلا قيضي

 للا هلئاق اموشغ امولظ
 لابلا نم ةجنم أ نادم ىثيامتلا مدقتسا 4."1 ةنس لئاوأ يفو

 ىثيامتلا هذفنا م روهش ةعضب نامرد ما اب ثكمو مص سع شيج ىف مدّفف

 شابحالا نمراثلا دخأ ىلعةرداق حبصت يتح اهب ىتلاةيساملا زيزعتل تايالقلا ىلا

 لجر روبظ هنلب قبرطلا يف ارئاس ناك اهنبو تابالقلا ادصاق ةجنع وبأ راسف

 ْ هيلع همالسو هللا تاولص ميرم نب ىديع حيسلا هنا يعدا اهيف

 يشاعتلا ىماوأ سو ىلع ضرعو تابالقلا ىلا ةجنع بأ لصو الو

 نا هيصاف ريخلا كلذ يشدامتلا غلس سنوي لسرأ ةيماملا ىلع ةماملاةدايقلا هتيلوتب

 , .ةجنع ىبال اعيطم ةفورعملا هتعزع ىضاعب ةلأسملا هذه لايح ريسب
 ءايميسسلا بورضب ةفرعم هلو روركد لأ نم هناف ينتملا كلذ امأ

 احلام تالبعزملا كلت نم ءايسشا الملا ماما عنصي ناكدنا ىتح ةذوعشلاو

 ايف بال ةئبتح يار
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 تشل

 همم نامرد مأرداغ ميكدلا سنوي شيج نم يروركدلا كاذ لصأو
 هنا يوعد لاما نم هنأ غلبيس هناب هسفن هتثدح اشئاط قحأ تاكو

 بتي مالسلا هيلع حيسلا لوزن نا نم رمح اامل هللا حور يسيع

 ءايميسلا نم تالايخ سانلا ماما عنصو هاوعدب ره رظننملا ىدبملا روبظ
 باذكلا كاذب اونم اف تازجمملا مظعأ نم ءايبغالا يدبلا شيوارد ابنظ
 شيج داوق ريكحا نم ادئاق رشع ةعبس هعيابو ءايمعلا ةعاطلا ىلع هوميايو

 هامدا ام قدص يف كلش ىندا مهلخادي لو سنوي عم نيذلا ةبودبلل
 ىراقب ةلئاع نم هيقف وهو ىراقب نبا داوقلا كنلوأ نيب نا بجعلا نمو
 ١ نادوسلا ةريزج يف مللا بالط امي ةسردم امل ىلا

 سنو ماعلا مهدئاق ىلع ةوبنلا كلت صارادناق رشع ةعبسلا ضرعو

 رثكا وه يذلا هلقع ىلع جارام هتالبعزخ نم يأرو لجرلا لح يلا ميقفارف

 مالا اذه ىف لاس ا الارشع ةعبسلا هداوق لوقءنمةفاخس

 . ارمس ةلأسملا ليصفتب يشياعتلا غلي لسراف
 لئاقم فلا نيمبرأ نم 9 يلا ةجنع وأ لصو انو ا

 راوسلاةطاحا ركسمماب طاحأس راف فالآ ةمضيو خيراوسلاو عفادملا نمريثكو

 ةناخ يملا ىلع يلوتساو ةريخذلا نزاخ ىلعهدب عضوو سو « يمدتأو مصمملاب

 هلسرأ هللا ناو ىدبملا دعب ءاج هنالامف هاوعد نع هلأسو ينتلا *يلع ضبق مث

 كنأما لازنالو نالف نب نالف تسلأ هل لاف يثياعتلا دضع دشل

 ةعيسلا ىلع ضبق مث بلصق هبلصب ىماف بلسلاب بابل نامرد ماي كونبو
 لب الك اولاقف بؤاصم عبحاص وهاه ممل لاقو هوقدص نيذلاادئاق رشع

 اوبلصف مه. صاف ةيآلا « هوباص امو هولتق امود ىلامت هلوق اًورقو مكل هبش
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 ١لا «

 بالقلاب ينأت املا نظن انك يتلاةنتفلا هايف تددبتوام.راجم يللا هيما تداعو
 ةفعسب ثيشتي قيرغلاك انك انالالا كلذامو بيرق جرف هئارو نم نوكي

 جاومالا اهفذاقتنا

 يلع هفنعو فكامرد مأ يلا ميكدلا سوب ىثيامتلا ىىدتسا مْ

 رك ذىتًايسو باذكلا كلذ ىوعد لايح هتمزع فمضو هروخ نم ربظام

 ةلقثد ىلع هني
 هدببو موب تاذ جرخ باذكتلا كلذ كلبم أبل ىثياعتلاب لصتا انو

 موطرحلا يف ماملا دجسبملا رينم ناكو ةباطخلل هدعأ ىذلا ربنلا يقرف روشنم
 عفدمث ينلا كلذ مأ سانلا ىلع صقو ةباطخلل هدعأو نامرد مأ ىلا هلقنف

 هصنام ةلدجلاو ةلمسبلا دمب هيفو هأرقب نم يلا روشنملا

 نب هللا دبع ةفيلملا مالسلا هيلع ىدبملا ةفيلخ هبر دبع لوقيف دعبو
 صخشلا بلصب ربما ىتأ امل ةيدبملا شيج ريمأو قيدصلا ةفيلخ دم ديسلا

 ةديدشةقفش ىتلخادهوقدص نيذلا هناوعأبلصو ىسعللا ين هنا ايذك ىعدملا

 محل للا ترفغتساف نيمدقالا مالسلا هيلع ىدبملا باأ نم منال ءالؤه ىلع

 يراقب نباو منهج تاقبط يف ىنيمب مهيار فايحور اناشكنا محلا يلف شكنان

 ملسو هيلع هلا لص ىبلا هام مهيف تمفش دقو اهنم ةريخالا ةقبطلا ىف
 رفكي نميف ةعافش الو رافك مهو اونام مهلا يل الاتف مالسلا هيلع ىدبللو
 ١ اصخلم ها نمراب

 لوتع ىلعترثأ يتلا ةذومشلا نم ءىث ليصفت انه كردتسن اننا ىلع
 اذاو هيلا ىعستف راجشالا وعدب ناك لجرلا اذه نا لوقنف ءايبغالا كئاوأ

 زواجت الن كلو برقلا هاوفأك رطمب ءامسلا تداج هناوأ ريغ ىف رطملا هولأس
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 نرم تجرخو اهف ناك ةفزُغ تألف ةرص هتثج تخفتلاو هسولج ةرئاد

 اولز' ءامسلا ةكئالم اهلا و اوكشب مل ءاضنلا يف انابقا ص مارأو اهذفاوث

 نم ًاملضتم ةذومشلا يف اعراب ناكل جرا اذه ناف ةلججابو هترزاومو هتمدخ

 ءايبغالا كنئاوأ ابنك كرديال ةيفيكب ءايمسلا لع

 ةشبحلايزدنق خر كذ
 ةكل“ ةمصأع ( ردخق) ىلا راس ايالثلا يف ةجنع وبا نادم رقتسا امل

 وحن يتتلاف نوتجنءار قدانب حاسم ينلأو سراف ىنلأ. ين ةعدقلا شابحالا

 اهرازوا برملا تمفروةئيدملا ىحاوض يف شابحالا نم سراف فالآ ةرشع

 رذمرذش مهشيج قيزمتو شابحالا ةمب زه نع لاتقلا لج "ا مث تاءاس عضب

 لازنلا ةحاس ينليتق فالإ ةتس مهم طقسو

 بهذلا نم اريثك ايش !مممنغو هدونج اهبمتوةئيدلا ةجنع وبا لخدو

 ةثالثوحنو لاغبلاو لويملا نم سأر فالآ ةرشملا ىلع فيثب ادعو ةضفلاو

 ىهتنم يف تايتف نهيب ءاسنلاو ءاقرأ اوميب نالغلاو ءاسنلا نم ةمسنفالآ

 فرمع امل افالخ تايرصملا ناولأ عراضت داكت نوناولأ لامللاو نسملا

 نادولاو رصميلاةنمزالا نم ىغمايفنوبلجتاوناكنيذلا شابحالا ناولأ نم

 لمتحاو سسقلا لتقو ليئاهلا نم اهفام مشهو ةسينكلا لخدم

 يلا امجار لفقو ارلك ةنيدملا ىفرانلا مرضاو ةمسيقلا تاذ ةرنآلا نم اهف ام

 تابالقلا

 نم سأر فلا وحنو تايتفلاو ناملغلا ن نم ميظع ددعب ىئياعتلل لسرأو

 ابهنم هاهتشا ام ذدخأ نا دمب دم هلاجر ىلع منغ ةيق مسقو ارا نيسمحو لاغبلا
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 فلفل

 ىثياعتلا يا بوني ىلا ةضفلاو ربتلا ن م ًاضيأ اهظع ارادقم لسرأو

 ريغ ملم ذخأ ال ناىلع ممدهاع و شابحالا راجتلنامالا ةحنع وب ا لذبو

 اهريغو حمقلاو نمسلاو لسملاو نبلا ةراجتإ تابالقلا ىلا اوعرهف مهملس سر خ

 نم بري ام ةببرضلا هذه نم لصحت ناكف ةشبملا دالب تالوصحع نم

 هتيماحو ةجنعىبأ تان
 000 ت3

 لبط يك أزلا ةيالوو ةنع يلا ةافو

 نفدو ًالهسم هلوانت :رثأ ىلع ةجنعو.أ نادم ىفوت ٠.0 ةنسٍبجر يف

 مسلا هل تسد هيلآ نوحاو هنايظحم يدحا نا ةعاشا سانلا لدابتو تابالقلاب

 ىدل شهدف هلي لاج تاذ تناكو هيلا يثيامتلا اهاعدتساف لبسملا كلذ يف

 تدبنا ينلا ةياسنجلا رع اهقاطنتسا نع هناسل متءلتو اهيلع هرصب عوقو
 اهي

 همام اهدوس الك ءيش نم اهلاؤ لع دب رسمي أو هلزتم ىلا اهلاخداب صاف

 ددصلا اذه ين مالكلا سانلا ىلع رظح لب كلذب فتكي مو

 ١ هيلع تريظو اديدش اعزج عزج ةجنع ىبأ افوأبن يشياتلب لصقا امو

 ةاضق ةعيرأ هممو ىلع دمحأ مالسالا يضاق بدتناف ةباكلاو نزلا تامالع

 ةجنع يبن ادم لدن لمط كارلا ا ةيلوتب صاوالا اولمحيو تابالقلايملا اورفاسيل

 امداخ ناكو ( ةلضنبلا ) ديبع نم هيوبأ دحأ ىثيامت اذه لمط يازلاو

 اافس ًالاظ ًيساق راج ناكو ضيبالا لينلا يف ةساخنلا تاكرش ىدحإ يف

 هلتق ربخ رك ذ يتأيسو ءامدلل

 وب ىئاجلا لعقو تاباللا ةمق
 ءالجو راثلا ذخال بهأتي ( ردنق ) ةمقاو ذنم انحوب يثاجنلا 'يخام

 ىنا نادوسللا رمد
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 « سو

 يثاجنلا بهأت رابخأ موب لك يف هيلا نومفري ىثبامتلا سيساوجو راملا

 نيصحت ىمأو دادمالا لاسرا ىلاوي راص اذإف تابالةلا ىلع ةراملل

 ةرشع اهنحاسم غلبت اهروست نكميال ةنيصح كوشلا نم ةبيرزب تابالقلا
 8 رشرتم فالا

 ناوأ لبق هنيع تقو يف تابالقلا ىلا فحاز هنا هموق ىثاجنلا نلعأو

 كله لجالا لولح لبقو ىمالإ ينثياعتلا لف روبش ة ةعطبب لمفلاب فحزلا

 نيلماح ةاضقلا نم ةمبأ هعمو ىذاّقلا ىلع دعأ شيعت لسراف ةجلعولأ ناد

 ثيح ةيرحلا تاكرلا اوبقاري نا مهيلا رسأ دقو لمطىازلا ةيلوت ىماوأ
 تابالقلا ىلع شابحالا ف>ز داعيم برتقا

 قدغاو مارك الابل مط يكازلا ماقلت تابالقلا يلا ةاضقلا كئلوأ لصو الو

 دوقنلاو قيقرلا فانصأ نم رفاولا ءاطملا مهيلع

 (تابالقلا) لع انحوب يثاجنأا مجه ةبرجه .١0 ةنس نابعش رهش ينو
 اوبرضو تايالقلب اوطاحاو ناسرفلا نم مهلج ابرفت لئاقم فلا ىتئام يف
 هؤازوو هيشحو همدخ هب طيح هتميخ ماما يثاجنلا سلجو اهلوح مهايخ

 اومرضاو ابسْنارنىلع دوسالا ةمجه تايالقلا ىلع ةشبملا شويج تمجهو

 مهئاسن ىلع شابحالا يلوتساو بونملا ىلا شيواردلا رقبقتف ةبيرزلا يف رانلا

 مهرود اوبمو مهدالوأو
 ةهجنم ددم شيواردلا ىلا لصو ببلاب نيلغتشم شابحالا ناك ابو

 نامردمأ ةطقثنادنموقناكي ذلا ىنادوسلا اشاب هللا جرف ةدابق تحت لامشلا

 كلذ ركذ مده دقو هل لس نا دعب هداوق نم ادْئاق ىدبملا هلمج ىذلا

 ةيرانلا ةحلسالاب نيحإ#لا ةيداهللا نم فالآ ة ةعضب ددملا اذه ناكو
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 1 «ةادمط

 رانلا قلطأو هدونجي اشإب هللا جرف مدقتف ءامدقلا ةءوكحلا دونج نم مهو

 تقف هتميخماما سلاج وهو ةصاصرب انحوب ىثاجنلا بيصاف شابحالا ىلع
 اوقاسو نيمزمم اولوف هركسع يف هتوم ربخ رشتناو لاملا يف هتايح ىلع

 رايستلا اصع اوتلاف هلودس ليلا خرا يت لمط كارلا مرتأتف مهماما يبسلا
 مهباقر ىف فيسسلا عضوو ةرغ ىلع سلنلا يف يارا مههادف ةحارال اساقلا

 صلختساو نوقابلا رفو ريثك قاخ مهنم لتقو نيروعذم ميمون نم اوهتناف
 ىثاجنلا ةثج هيف تعضو توبات ىلا داورلا دحأ مهدشرأو مهيديأ نم يبسلا

 راجحالاب عصرم جات اهني نمو هبالسارثأس ىلع اوضرقو هسأر اوزحوهوحتنق
 ىلع دمج رداغو ارورسمتارالقلا يلا يكازلا دامو هسنالمو ههئاخو ةعركلا
 مرعمو ىثياعتلا يلا راصتنالا ىرشبنولمحم( تابالقلارةاضقلا نم هعم نمو

 بالسالا رئاسو ىثاجنلا سأر
 ثيحهفصو نع مقلا زجمي ام هناف راصتنالا اذهب ينياعتلا رورس امأ

 هتمصق ىلع مامطلا لوانت ىلا سانلا وعديو ندبلا حيذي اموي نيمبرأ ثكم

 هلوح نم ٍلوقب ةرص هتعمس دقو راصتنالا اذه ريغ هل ثيدح الو ةمولعملا

 رصم حتف نا لوقبف الك نولوتيف ةشيملا عراضت ةلود ايندلا ىف له
 اهتمرب ابوروأ برح ناب هنوبيجيف شابحالا ىلع راصتنالا ىف ءانفلكت ام انفلكيال
 سو هيلع هلل لص ىتنلا نا لوقي ذخأ مث شابحالا برح نم لهسأ
 هيلع ىدمملا نا لاق مث تاونس عضبب هعوقو لبق راصتنالا اذهب » ربخأ
 *ىنم فيرشلا ثيدحلا ىف هيلا ريشأ يذلا ةشبملا كرث ناب هريخأ مالسلا

 ينيامتلا هللا دبع ةفيلخلا نمزي

 هبالسا رئاسو جات عضوو قوسلاىف انحوي ىئاجنلا سأر تبصن الو
 0 ا ا م ا ا
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 كلف

 ابنلا اذه ةمص ىف نوككب مهو اهيا سانلا عيه دجسملا ةروصقم ىف
 ىئاجنلاركسعم نم سيساوملاضمب اهقرس دق بالسالا هذه نا نولوقو

 ىئياعتلا يلا اهولصوأو

 دون ةيودبملا ريث نم صالخلا نوبقرتي نيذلا رئاسوانأت نك دقو اذه
 مهاسع تايالقلا يف شيواردلا ىلع مزوفو شابحالا راصتلا انندكفا ميمص نم

 سكعل مهتيزهرابخأ تاج اذلو نادوسلا ةيقب ىلع ءاليتسالل اهم نومدقت.

 ءاشن نه رصنلا ىتؤب نم ناحبسف دونانك ام

 نييودجلاو ؛اوتسالا طخ ناش
 لوقاف نيبودبملا عم ءاوتسالا طخ ثداوح ناوذملا اذه تحت ةزوأ

 نودرغ رثالا بيطلا تلمح يتلا بابسالا لوالا ؤزملا لئاوأ ىف تركذ

 ةلفاسلا ىعاسملا باهساب نيبو ءاوتسالا طخ ميلاقأ هي ةءالو نع يلصف ىلع اشاب

 ميلاقأ ىلعةبالولان 7 هتينمأ لينل دقو ةيماحلا بيبط ىدنفأ نيمأ اهملذب ىتلا

 نودرغ دنع ىب ةباشولا ىلع ( ركني ) حئاسلا مفد فيكو ءاوتسالا طخ

 رورظ سمأ نرم ناكام مث اهتح رش يقلل ةيسماقلا ةلماعلاب يناماع ىتح اهب

 ةلأسلا ةيقيقح ةيقيقح هل افشك نيذللا نيطباضلا داشراب هدنع ىتءارب

 تلدبتو يدنفأن يمأن م 7 اشابزودرغ "التما ةنداملا هتاه رثأ ىلعو

 ةيهاركلاو ةنايملاب همصوب هيف هتبحمو هتفث
 نؤشوف انئداحتو ةي ةيناثلا ة ةرما ىف موطرحلا ىلا نودرغ عم تدعامل مث

 ا نيمأ لع دقاح هنا هئيدح :نم تملعءاوتسالا طخ نع ةريثك

 هب نطلا؟ يس اوتسالا

 127 ييسجحجممججلا
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 ك0 آو

 « ع

 (ساحنلا ةرفحو اكو لازنلارحب) ميلقأ ىلع يواسق رك ىلوتسا الو
 اهنم ءىشب رفظي نا نود داعو ءاوتسالا طخ دودح ازغ

 مع وهو يغيرطلا هللا دبع همسا لجر نامرد ماب ناك 1.6 ةنس يفو
 كواس ىلا هدشرأ هنا يشيامتلا ةفالخ لوأ ىف ائركذ ىذلا ريبزلا جاملا

 ةيودبملا لبق نم أيباج اذه ىفيرطلا هللا دبع ناكو هيلع راس ىذلا قيرطلا
 رييزلا جالا هيخأ نبا عم هداحتأب اليزج الام هنم لاتفاف فراضتلا ميلقإ ىف

 جاملا ةنايخ يلع هفقوأ نم(فراضتلا )ىلاىثياعتلا لسرأ 10.4 ةنس يفو
 لاملا نم هالاتغاام ىنصتساو امهيلع ضبقف ىفيرطلا هللا دبع همحو ريبزلا

 ةيرظنلاةبقارأ تحن !هبلعجو !بتلطأ روهش ةعضي دملو نجسلا ىف امهجزو
 نا هربخأو يثياعتلا يلع ريب رلا جالا لخدف هيلا اهب نابر تب ةليسو ىلا ادممف

 ةديج ةفرعم هلو ءاوتسالا طخ تاهج ىف اساذم ناك ىفيرطلا للا دبع هم

 طخ حتف نم دومت ىتلا تارفلا هل نابأو دالبلا كلت ىلاهأ دئاوعو قالخأب

 يئياعتلا ل ومف رايدلا كلت نم ءاقرالاو ماعنأأ شيرو جاعلا باج نم ءاوتسالا
 ميلاقالا كلت حتمل يغيرطلا هللا دبع ذافنا ىلع

 ةيودملا ىوعد روبظ ةبادب قو اساخن ناك اذه ىهيرطلا هللا دبعو

 بتك هلا كلذو ليملا عاونا نم ارمأ هناينالهتنجسو ةموكحلا هيلع تضبق
 ريوزللا اًذهدع ىذلا ىدبملامسا ركذ اههدمبو نيتدابشلا ظل جاجدلا ضي ىلع

 00 ركمو ليحو ءاهداذ اذه ىفيرطلا هللادبع ناكو هنامارك نم

 هرادلايناعدتساءا اوتسالا طخ حتننل ةلمح ذافنا يلع يئباعتلا ممص الو

 اسلاج ةتيفلاف هيلع تاخدف ةوعدلا هذه نم ديدش لجو ىناناو هيلاتبهذف

 ضرالا ىلع تسلجو هدب تلبقف شبو شه ىلع هرصب عقو الف هدحو
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 .ىنأي امب ينبطافن هتشاثب نم تسنا م يور بهذ دقو همامأ

 ءاوتسالا طخ ميلاقأ تنل ةلمح ذافنا يلع تمزع ىتنا يزوف ميهاربإ اي

 اتداص دش 0 اهيلا كذافنا دوأ ىتاف اهلع اكاح تنك كنا امبو

 ةمهملا هذهب مايقلاب ايضار نوكت نا دوأ يناو ةلجلا دئاقل [نيمأ اراشتسمو

 .انل نيصلخملا صلخأن م ترص كلاب ملام ىنال اهب مايقلا كيلا دبعأ ينلا
 ىلا هدبع امب مايقلا ىلع هدهاعاو ىب هتفث ىلع ىالوم ركشأ يننأب هتبجاف

 هعم تلوانتو ثالاير ةرشع يناطعاو باوجلا اذههرسف . ءافولاو قدصلاب

 دقو رورسلاب حناوجلا ءولمم ىلزنم يلا تفرصناو فويضلا ةعصق ىلع ءاذنلا

 ىلودو ىدل نيشحوتلا ةراربلا ءالؤه رسا نم ةاجنلا عيطتسا ىتا تيار

 نم ينلخادام ةدشلىنفج ىركلاروزبال ينال تيضقف ءاوتسالا طخ يلا

 ةاضقلاب لفاح سلجم ىلا ىثياعتلا ىناعدتسا ثيح حرتلا هالت ىذلا رورسلا

 دئاقل ةلالدلا ةمبع مايقلا ىلوبق يلعىفركش نأ دمبو ىروشلا بارراو ءافثملاو

 رفسلا بعاتم كاع ىشخا ىننا ىل لاق قيرطلا هللا دبع ءاوتسالا طخ ةلمح

 قيرطلا للا دبع ةقفارم ةيرومأم نم كنلقأ اذلو ىنم ابرق نوك نا دواو

 تدجو اذا اهب لمعلا بجي يتلا تايلمتلابعوفش مسد عضوبكفلكان كلو

 تدلع ىجورخ دعلو دنلا يف مسرلا راضحاب هتدعوف ادودسم رهلا انرخاوب

 هدنع ىبايشو رييزلا جاملا هيخا نباو قيرطلا هللا دبع نا يريخات ببس نا

 دقو ءاوتسالا طخ مبلاقال اماح ناك يزوف ميماربا تا هل الاق ثيح

 دئاوعو قالخاب سانلا فرمعأ نم هناو اشاب نودزمغ عم ابحتف عئاقو دبش

 يأ ىنأي نا هنكمي كلذب ذا دالبلا كلت ىلا هلوصو ةبنم نم ىثخم اناو ابلهأ

 عيطتس هتاف كلذ عطتسي مل ل اذا هناو انب رارضالا بورض نم هدبرب لمح
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 نع لدعو يئياعتلا ىلع امههياشو ترثأ ازئاين ابروتكيف ةريحت ءاروام ىلا رارفلا
 ش ةلجلا كلت عم يذافلا

 ىلاتلا مويلا يفو تايلعتلا نيودنو مسرلا لمعب يتليل تلذتشادقو اذه
 نم ممريغو سمالاب هعماوناك نيذلا هعمو اسلاج هتيفلاف ىشيامتلا راد تدصق

 مسرلا هل تمدققق ةلجلا داق ىفيرطلا هللا دبع ىلع تايلمتلا قاب وهو ءارمالا
 يلعتسمزمع ىننا لاقو ىنركشو ىلا تفتلافهيفام لك ىلع هغقواو هبناك هلوانتف

 دقو ىالوم اي مذ تلّقف ةحيمن كدنع لهف تيكو تك اهتيجوو ةلجلا ذافنا

 ابزاشوا ديبزل جأملا هين هبخأ ن نباو يفيرطلا هللا دبع نم ماقتنالل يسفن تلام

 هجول وب صالملا وجرأ تنك اياب ىهجو يف تدس يتلا

 نيذلا راسو يغب رطلا هللا دبع نا تلف كدنعام تاه ينياعتلا لاف

 مولاظم نم ءاوتسالا طخ ىللاهأ قاذ دقو نيساخم اوناك ةللا هذمل مهبدتنا

 سفنلانولتقي اوناكذا مملقالخال موق مهو ضنبلا دشأ مهموضقبي مهلعجام

 يرث كلذلف ةجاجد ابلتق ءارو نم اوب_ستكيل قملاب الا اهلتق هللا مرح ينلا

 نم ناسالا رفب اك مرهوجو نم ْنورغو مهوطغبب دالبلا كلت ىلاهأ

 سكمب ةجيتنلا تءاج دالبلا كلت ىلا نوساخنلا ءالؤه بهذ اذاف ىراوضلا

 نبذلا ىلع همم اونوكيل ءاوتسسالا طخ ملاح ىلا ن راهالا اجلب ثيح كيئاغر

 نا يدنعملوالاو انمز مهرين تحن اوحزرو ىغم ايف مهترطيس ةرارم اوقاذ
 ةيداهلا نم شحجب هرزأ دشلو هني لآدحأ ىلا ةلجلا ةدايق يالوم دبعي

 ضرأ مهمادقا أت نا درجمب نيذلانيساخنلا ءالؤه حاج حبك ىلعارداق نوكيل

 تاصوامو يالوم ةلادع اهاباتىنلا ةئيسلا مهلامأ ىلا نودومإ ءاجرالا كلت

 ىلا تفتلاو يئياعتلا هو ىلطرورسلاتامالع تدب ىتحةرابعلا هذهرخآ ىلا
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 ءامئب ةءولمن ةرك ىب ىف لح هتلقام نإ الئاق ينركشو ىلع ءانثل ىف غلإو

 اهرفس مت أجرا دقوة للا ةدايقل يتب لادحا نيعأس كتحيصنب المعو دبشلا

 نم دبال ىذلا ديدلا دئئاقلا راتخا امْير دفلا ىف هذافنا اهءزم تنك ىذلا

 1 رفسلل هتبها املالخ ىف ذخاي امايأهلابمأ

 اجرفم ريبزلا جاملا هبخأن باو يفيرطلا هللا دبع نبرضاملا ةلج نه ناكو

 نء امهبولق يف امب عأ لو ةربفكم امههوجوو لشنلا لايذأ يف نارثعتي
 ىلع ةنحالاو ظينلا

 نالف نم نيلأ هل الاقو نييرصملا يئاق دصا دحأ الباق امهجورخ يدلو

 امتاادب ايكنال لمعلا سنج نم ءازجلا الل لاّقف ةفياخلا ماما هانأ ام ينأ نا

 6 از + ن وكي اذكهو هب رارضالا ىف امدجنف هيلع ةياشولاب

 هعمو اص رمى لاهيراقا دحأ ينياعتلا بدتلا هنداحللا هذه رثأ ىلعو

 غلب و "هل ل دك يرطلا ٌفادبع ل مجو ةلدحال (دئاق هلمجو ىدابج ةئامجلاومن

 ةيرانلاةحاسالاب ن ذوداسممبلج لجرفال ا ةتسوحن ةلجلالاجر عومج

 الو رخاوب عبرا ىلع نامرد م أ ةلجلا ترداغ ؟م.ه ةئس طساوا ينو

 ةبج ىلا ريسلا ةعباتم اهياعرذعتف اهب ةكارتم اهتدجو دودسلا نك امايلاتلصو

 كلهو ريثك اهلاجر نم كلبف دودسلا حتف ملاعت اهنتس ةيقب تثككف بونجلا

 ميظع روفنب دالبلا يلاهأن م ةلجلا تلبوقو كله نم عم يني رطلا تادبعاضيأ

 امدحأ نيراطشاومسقنا نيذلا لاجرلل ةيذغالا مده نم نولهالا عنتماو

 ربنلا ءىلأش نم ةبررقلا لئابقلا نم ببلاو بلسلاب توقلا ليمحت لفتشا

 دودسلا حتفي لغتشا رخآلاو

 ىلا (دئافالامامتا دودسلا فصو نمةرذش انه دروا نات بار دقو اذه

 77ببببسبببللا
 تا
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 لوقاف ءىزاقلا اهلا فوشنت ار

 عم طاتخم نا لبق موطرلا نم ضسيبالا ليثلا ىف ريسلا طخ ءىدننب

 رذعتم ىتح امبضعب نع ناتيمارتم هاتفضو ءيداه ربل اذهو قرزالا لينلا
 ةراظنلاب ولو الثم يبرنلاىعاشلا قرشلا 'طاشلابنمةيؤر ةنكمالا ضمل يف
 ىلا اهجتم لازالا رح ترداغ اذاف ةروينسلا ةكرب دمب نم كلذو ةمظعملا

 يتفض دهاشتف كلذ سكمب ممالاناك ةيئاوتسالا مقالا د ودح دنعبونملا

 ناذ الامصي هرب رخ نا ىتح ةوقب ف دنم املاو نيترراةتمرهلا

 ةديدشلاةيورغلا داوملا عراضت داكن ةجزا ةنيط نم دالبلا كلت ةبرتو

 هوحنو غمصلاكة جوزالا

 هيلا رظانلاو ركسلا بصق لوظ ىف شيشح ربا فض لع تبنيو
 وندي نم ىلع رراطتب ريخم كوشن ءولمم هنكلو ركلا بصق هنا كشدال
 ربنا ءام عافدنا ةدشلو هب قامت نمأربي نا لق حورق هنم ثدحتو هنم

 قاطي ينلا ةشيشملا هذه نم ءازجا اهيلع نيطلا نم عطق رزإلا نم عطقتن
 ةقيرطونفسلا ريس عنمتو رهلا قيضم دنع مكارتتف ( هفوص وبا ) مسا اهلع
 ربنلا نم عسنللا ىلا رايلا ابفدي ةرينص هازجا عطقت نا يه اهلازا

 ءاوتسالا طخ مكاح اشاب نيما اماو نيودرملا ةلمح سما نم ناكأم اذه

 را ىلع ةيبونللا تابجلا ىلا هيئاوتسالا ميلاقالا ةمصأع (هوداللا ) رداغ هناف

 يدمملا ةيعاد(ىواسق ركدللا مرك )ماما نيماعذنم لشفلا نم هدونج باصاام

 ءاوتسالا طخ دودح ىلع هتراغ ركذ مدقت دقو (لازنلارحبو اكش ) ىف

 تقل ةيماملا نا ص ةيناخ اهدجوو (هوداللا )ىلا حلاصرملصو الو

 نم اهب نم ضعب حبذوةرانلااماعنشو اهوحنمدقتف هوداللا بونج (فاجرلاب)
 0 ل ا تل تا ل -----------

 قاث نادوسلا «1م»
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 اوجاهو ( ةيروباللا ) همسا ناكم يف ةيماملا تءمتجاف ضعبلا رفو دونجلا

 نوقابلا رفو اهدونج نم ريثك لتقو ةيماملا ىلع ةرئادلا ترادف شيواردلا

 ةونع رانااط وطخ ىلعاواوتساو مهيلع ةركلا شيواردلا داعاف ( هيلفدلا) يللا

 | مهلجاو نر يثك ًاملخ مهن ”م تلتقو شيواردلا ىلع ترك مث دونملا ترقبقتو

 يف مثرخاوب . اوقسملو «ىث ىلع نوولبال نيسمزهنم اهوردانف هيلفدلا تعع

 ) هوداللا )

 لئاتسرتسملا لصو شيواردلا ةراغ مفدي ةيماملا لاغتشا نوضغ ينو

 نع ءاوتسسالا طخ ةيماح بحس ةيوبدحلا ةموكسملا هتفلك ىذلا ةلاحرلا

 رابجتز قيرط

 ةبج يل ارقيرط نا تملعو باحسنالا اذه ماب دونجلا تممس الو
 عيششاو ءاجرالا كلت ىف لمحال باودالو تايوعملاو رطاخلاب ةءولمم رابجتز

 اشاب نيما لعمبم نوينادوسلا درمت ةنس ةريسم غلبت قيرطلاةفاسم نأ مهني

 اوضيقاك دوسلا ظابضلارانص نم ًاطابضوامك اح اونيعو هونجسو هيلع اوضبقو

 نجسلا ىفموجزو نييكلملا نيفظوملاو نييرصملا طباضلا.رئاس ىلع
 اوعرمف موحن ن ومدقتم شيواردلانا نيدرمتملأ دونملا كائلوأ ىلا ىغ مث

 مجهورطم ميلس يعدي ينادوس طباش ماقف (هفدلا)لابجتابجيف مهاقل ىلا
 ازئاين ايروتكيف ةريحمنم ةبيرق ةهج يلا اوراسواشاب نيما قلطاو نجسلا يلع

 ىرثاث نيكس رطم ملس يلا ىلئاتسرتسملا دهمف كانه يلئاتسرتسملا اولباقو

 لاثتمابوجوبذونملاعانقالواحو (هيلفدلا)ىلاهجوتفهتقفارل مماّمساو ةيماحلا

 لظو هب نوشطب اوداكو ةنايملاب هومرو حلفب مفياتسملمحي ىباويدحلا أ

 رابجتز ىلا هريسم أدتباو رهئازانجا مث نيربش وحن هتدوع رظنأي ىلئاتسرتسملا
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 عبق هاعسم طوبح اهيفهربخم رطم اغاميلنم طباضلا نمبتك نب رك
 رثكا اهيف كله روهش ةعستةريسم دعب رابجن) لصو يتح هريس لئاتسرتسللا
 مادقالا ىلع نوريسل اوناك ثيح رفسلا بعاتم نم هوقفار نيذلا فصن نم

 ةضورلا ناريثلاو ةيدنملا لايفالا هحبذو امثاي نيمافرصت ءوس الولو
 نونلببال هوتفار نيذلا ذا رافسالا رسنا نم رابجنز يلا ىلئاتس ةلحر تناكل

 ادع سار فال ةئالث نم برقت ابحنذ ىتلا ةضورملا ناريثلاو ةمسن ىنلأ

 لانفا ةعضإ

 ميديا تقلطناو 7 طخ يف نييدبملل وملا فص كلذ رثأ ىلعو

 لبق 1م مالا هللو ةنالوصحم رئاسو شيرلاو جاعلا هنم نوباج هيف

 السل نمو
 : - -هردهجهةةةنهي+ىسس

 هتومور برب نمر يما دمحم لزعر ك ذ
 هلالتحاو ربرب ىف ىدبملا ةوعدب همايقو ريما دنت سما نم ناكام انركذ

 امنع ةب زيلكتالا ةلجلا ءالج دمب ةلتثد
 هجوو دالبلا ىلع ىشياعتلل ناطلسلا بتتسأ نيح 10.4 ةنس لئاوا ينو

 سعوا هسارق ىوذب مهلا دبتساو ىدبملا مال و نيرذلا ءاسمالا لع يللا هماهها

 نيب يتلا يرقلا نونكسل نيذلا نييلعملا ريما دعس لع جاما يلا يشدامنلاوخا ب وعمي
 دمت لامجأ نم سعذتبو ىثباعتلا ىلا ىوكشلا نم رثكي. نا نامرد ماو ربرب

 دق ريما دم ناكو ةعيظفو ركنم لكب هيمريو مهيف هتريس حبقشو ريملا
 ىلع جاملا بوقمي دعوو هعابتاو هبراقال ءاضقلاو ةبابملا فئاظو ركتحا
 ريخلا دم ىلع نمطلا يف لسرتساو هالعوب رتغاف ريما دمت لدب ةيالولاب دعس
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 أهييلح ريكتلا ديدشتو هتريس حيبقت ىف ىلانتو اهم ءارب وهارومأ هل بسنو
 دنع كلذ دنعو هيلع مدقف نامرد مأ يلا ريما دمم يعدتسي يشباعتلا لسراف

 ريخألا اذه عمساف دعس ىلع جاملاو ريالا دمم نيب هيف عجاماع اسلجم ىئياعتلا

 كدبشأ ينا مللا الئاق ءامسلايلا هيدي عفرو بحتاو ىكبق هيف هنعاطمريملا دمع
 نمو هركذ نع ملقلا يفاجتي امم نعاطملا هذه تناكو هلك اذه نم ءىرب ىلا

 حتف را ىلع يدبملل بتك هلا انركذ دقو ائزلا هباكتراب ريخلا دمم ير اهلج

 اسمتلماهاعراس ىتلا بسلا بورمضب نييرصملا ضارمعا ةحابتتسا هل حبق ربرب

 ىلع جاملا نأ ىلع ليلد لدا ةئممملا هذهوهساقلا باجافكلذ نعضكلا هنم

 نع بغرامل ىعدا 6 اتساف ناك ول هنال ريخلا دم ىلع هنعاطم يف بذاك دعس

 ربرب ىف تايرصملا ضارعا كته نءفكلا بوجو يأر اىلوةئيسلا سلا ةنس

 نادصقي بوَتمِي هيخاو ىثياعتلا نيب ةربدم باكذالا هذه نأ ىلع

 هل ريخلا دم ناك املو ىراقب صخش هتفيظو ىفهفلخيلر برب نعريخلا دمج داعبا اهب
 دائسا نودب هلزنع ىلع ماددقالا نسحيال هنأ اوأر نادوسلا ىلاها نيب ةربش

 دعس ىلع جاملا اهب هاف ىتلا لثم هيلا مئاظفإ

 ميكدلا نامءةيلوتو ريخلا دم ل ازعل ف سمأ يثياءتلار دصأ مويلا كلذ يفو

 فلتاو هقيرط ىف يتلا يرقلا بهو سراف ةئامسجخ يف ربرب ىلا راسف هلدب
 هبانطاأب رض ىذدلا طحقلا تامدقم نم لمعلا اذه ناكو دصح نا لبق عرزلا

 ين أيس اهف هليسقت يرتسو نادوسلا ىف
 قوفت هتلابج رابخاو هلامعاو ميكدلا سنوي قيقشوبف اذه ميكدلا نامئعامأ

 هقيفش نع هانركذ يذلا

 هنأ ةمهتب نجس مث روبش ةعضب نامرد مأ ىف ريما دم ىقب دقو اذه

00091 



 ا
112 » 

 داوقلا راثص دحأك ةلقدب ق قملاو قلطأ مث يشياعتلا قرش سمي مالك لف

 , 8.97 ةئس ىف اهب ينونو

 يننا لاقو عزج 'رضتحا امل هنا هتافو اورضح نيذلا نم سانأ ثدحو

 نآلا امأو اهيلا ساتلا توعدف هلوسرو هَل ةيدهلا ةوءد نأ نظا تنك

 هللا ناو اهروهظب ارش نيملسلاو مالسالاب دارا ناطيشلا ةوعد اهلا تملع دقف

 نيت داهشلاب قطن مين آيس نع فعيو ىنمحر يمنا يادي هتنجام ىلع ىنذخايسيلاعت |[
 هسنن تضافو

 رب بف نيب رصملاراجت خو يوافي رجا مه مهأرب ارونلا
 (فيرجلا) ةيرقددجوأ هوبا نطوت رت ايردركا ىراعرلا حاز ا رونلا

 ةعانصب الفتشم ناكو لايما ةعضبب قرزالا لينلا ةبج موطرخلا نع دعبل ينلا

 لزانلا دريشتل موطرحلا ناكسل هعيبو هقرحو نبللا

 لالذلا هبامل درويل ةموكلا هل هتمفد لاما نم .اردق لاتغا هلا انركذ دقو

 ةبترلل ازئاح نادوسلا سلم هاضعأ نم كلذ ذا ناكو هبيج يلا لالا بّرسف

 ْ ىديملا ةاعدب قمل مث ةعبارلا

 اذه ىوافيرملا رونلا يلوربرب نم ريملا دمت ىثشياعتلا هفيلحلا لزع الو

 ةعانصب هلاغتشاذإياموطرحلان اكس ىدلاروهشم اذهرونلا ناكو املاء تيب ةناما

 ميظعلاو ريما عم ةلماعملا نسحو قالخالا ةنامدو نيدتلاو عرولاب نبللا

 ريبكلاو ريغضلاو
 تبلقلاو تافصلا هذه نع غلا ةيدبملا فظوم كل ىف لخدالو

 ذب' دق ةمذلا برخ مشاغ ملاظ لجر ريغ هنم ىرثال ترصو اهدض ىلا اراك
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 اوس الا لوقنال ةلماعملا "بس قالخالا سرش هربظ ءارويوقتلاو عرولا
 هناف ايرصم ناك نا هلليوفلأو هدنع ةجاح هل تناكن ل ليولا مث ليولاو
 ١ هتجاحوةناهالا بورض رئاس الاهنم يري الو ةلؤملا متاتشلا ريغ هنم عمسبال

 اصخشمانلخ يت وللاهل امنص دق هنا ةلجلابو مالا ف رطىلعتناك ولو يضنقتال

 ةودلا هربظت سوفنلا يف نيك ملظلا نافو سغالو نإبلا عيهي ناك ىذلا كلذ ريغ

 فشلا هيفخيو
 راجتلا نم فولأ اهيلا دغب ناك هيلا ربرب لام تيب ةناما دانسا نأبإ ىفو

 اوناك لب راجتالا ىقيقلا مهضغ نكي ملوناوصا ةيربدمىلاهأ نمنييرصملا

 لجو ةعئابما نممهبو ام ءاضقل ةراجتلاب !وعرذت اهناو ةيدبملا ةوعدولا نيلايم
 ىلا رونلا بتكف يبئلامتال ةموكسلا رابخا لقثو مهدالب ىلا ةيدبملا ميلات
 نورتشي مهو ةيوبدخلا ةموكحلل داور راجتلا ءالؤه نا هل لوب ىثباعتلا

 رونلا ىلا يشدااعتلا بتكف لاملا تيبلامح نوكي ناب جيام لاملانم مدنعو ةراجتلاب

 ةموكملا ىلع هعم مهنا لمجيال هنا عم راجتلا كئلوا لاومأ ةرداصمب هرصاي

 اهيلس لاء أرملاومأ ىف عمط نكلو .هيلع ةموكملا عماوسيلو
 ةعضب ىلع ضبقو نيب رصملا راجت ىلع ىواغب رلجارونلا بثو كلذ رثا ىلعو

 ىتلا مهلنومأ ىلع هولدي يك طايسلاب مهماسجا قزمو مهبذعو مهم فالآ

 دراوم اودرو نأ دمب ةاجنلاب نوقدصيال مهو ميقلطا مث الئاط اردسق ثنلب
 مهتوعد نم رارغلا بحو نيبدبملا ضغبب ةءوامم بولقب مدالبيلا اودامفت وم ا

 يقرشلا نادوسلا
 سارلاهجو نم رفو( تيفوك ) ىف هئقد نامثءع ىلع ةرئادلا تراد نأ دمب

 00ههو1ع

 اناني



 ةانو

 (ركوط) يلإ اهرداغو هيخأ نإ هيلع تاختسا مث هلسك ىلا داع الولا

 تيفراف نيلهالا ىلع هنقد نامع ةطو تلقنأ ىتح ةنسس ضمت لو

 اوعربف مسييلع اهنأطو لّشب اوسحأ يتلا ةحدافلا هللظم نم سمذتلاب متوصأ

 فارحن الاب ماهتالاو لطملاو فيوسنلا ريغهنم اودجي «لذاوالام نوكشي ةفيلملا ىلا

 تاروث ةدع هنقدنامع ىلع اوراثف ميقتسلا طارصلا ةداج نع

 تناكو همدقتس هنةد نامْثء ىلا ىثبأمتلا بتك ٠م.م ةن- رخاوأ ينو

 نم صخشف كللا مامز ىلع ضبق نا دب اهف همدقتسا ةرس لوأ

 دلو ماركالا فونصب يشدامتلا هلبقتساف نامردمأ ىلا اهنموربر.ىلا(ركوط)
 يل مهب راسف ةراقبلا نم لئاقم فالآ ةسحخءاطعأ ىحضالا درع مايأ ءاضقنا

 فال[ ةرشع ينةجرق اءأ دم جالا هفلخر يس مث (فراضقلا) قبرط نعهلسك

 نم لزع يذلا هنقد نامثع لدب نادوسلا قرش ريما هناب امأ هملسو لتاقم

 ًاضيأ فراضتلا قيرط ىلع ةجرق وأ راسف داوتلا نم دحاوك لمجو ةرامالا
 تنكسف هلدب هتبالوو هنقد نام لزع نلعأ اهيلا هلوصو ىدلوهلسك ادصاق
 دعبو . هلسكو عوصمنيب راجتالا قيرطحتفو لبسلا تنمأو تابارطضالا

 (ركوط) ىلا هلسك ةرداغم ةجرقىبأ ىلا ارمأ يشدامتلا ردصأ روبش ةعضب
 ىلا هجرق وبأ راسف هلسك ىلع ىثداعتلا براقأ دحأ ىلع دماح فالختساو

 ةيملس تارباخم نكاوس يف ةموكملا نيبو هنيب ترجو اهيف ركسعو(ركولم)
 هنقدنامءىلا اهداعأ او ةرامالا نع هلزمف هب ةقثلا ىف ىشياعنلا بايترا تبج وأ

 (بودنه) ىلا شيوواردلا شويج تمدقت ةجرق ىبأ ةبالو نوصغ يفو

 اودامف مسمعومج تقرفو مهيلع اهتيماح تجرفلا نكاوس ىلع راصملا تقيد

 اهيف اوركسو (ركوط) ىلا
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 مث روهش ةثالث اهب ثكف ربرب ىلع ىثباعتلا هالو دقف ةجرق وبأ امأ

 ءاوتسالا طخ ىلا ةجرق وبأ يننو يراقبلا نامع ىازلا هلدب ىلوو هلزع

 ىف هذؤفن ىلعءاضتلاو (ركوط ) نمهنقد ناممع ةعزه ركذ يلا دومنسو

 يقرشل!نادوسلا
0 

 روفراد يف ةزيمجوبا يدجلا روبظ
 برخوأباسو ابن لئابتلا فنا روفراد يف مدا د١ نامع م دق تخسر ال

 كلذ نم صالحلا ريغ مه مهالو اوناب يتح اليقل 1 ا ندلملا

 |ةرجش تحن سلجم ناك دمع همسا خباشلا نم لجد مهيئارهظ نيب ماَف رينا
 ذوءشم ناكو رظنتملا يديملا هنا ىعداو(هزيمج ىبأ) مساب ىنك ل نم

 ميلك روفراد لأ هعبتاف قئامح رظانلا املاخم تالابخ لمح ىلع ةردقاذ

 هب اومْلو اهلاكس نم ريثك هيلا لسنف امل ةرواجلا كلاملا ىلا هرابخأ تمارتو

 مدأ نامثعيلا بتكوةيرنلا تاهملا يف هبركسع فيثك شيج هلوح عمتجاو
 همزبف ىثداعتلا( ىموم ميتلا) ةدابق تحن اشيج هل لسراف ميلستلا يلا هوعدي

 اليبس ةاجنلا يلا دْئاَملا دجو ىتلاو ايتللا دعلو ةعزهرش
 دادمالاهنمبلطيو ةزيج ىبأ صايهماعي يثياعتلا يلا ' دآ ناثع لسراف

 برأ لس 1 ىذلا م د انايثع ىلا دادمالا لس 9 ف اذهل ىثياعتلا عان راف

 ريغ هبيصن نكي مف يئاتا (هراشب دمت) ةدابق تحت رخآ ًاشيج ةزيمجىأ

 مد ناهثعو هزيجج ىبأ نيب بورملا تلاون مث مث ىدو» مب ىلا هئاقلا بيصن

 روفر'د دالب تعضخو اهءيج يف ناهنع شيوارد ىلع رودن . ةربادلا تناكذ

 ايندلا تقاض يذلا مدآ امنع برحرىلع همم ترمشو ةزيمجج ىبال اهلك ةيبرنلا ا
 تتش 22ششلىل101ى1ى61١ْىلس1,151.-.١ س22 محول بحجم
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 رقهتتلاب مدآ ناعيا | سمأ ردصأ ىذلا يشياعتلا هجو ىف تقاض اك ههجو يف

 نافدرك ىلا روفراد نم
 شج يف ةزيج وأ هيلع فحز رتهتتلل بهأشي مدآ نايثع ناكانيو

 ماأدسب ىفوت م مم ىردجلا ضرع يندب نزس هكل

 مد ناهثع ةماقا لحم ( رثافلا ) نيدصاق مهريسسمم هب هباصأ مياتف 5 ةريس

 مقق رخال م وه صدرتو انيك امهدحأ لمج نيمسق هشيج مق يذلا

 مهيط جرفم مد نام عم اوقتلاو نيمكلا عقوم اوزاتجا ىتح ةزيج وبأ شيج

 نوقابلا كسمتو ريثك ددعمهنم طقسف نيران نيب اوراصو فلملا نمنيدكلا
 مدأ نام لاز امو نبريثك الخ مهنم لمقو مد ناّثع مهرئأتف رارنلا لايذاب

 تاجو (هثيرىبأ)ةكلمجاوتملو روفراد دودحاوزاتجايتح نيمزهنملل ارث 8

 مهرايد روفراد يلاهأر جهو ةزيج ىبأ ءارزو نم ةعامج سؤر ىثياعتلا ىلا
 تراصو دالبلاتب رختف شيواردلا مامن نما | اومصتمل يك برذلا كلام ىلا

 مدا نامثعحبصأو جارألا ةيابج تمطقناو نك اسمالو نك اس اهيف سيل امملب
 ىتلا لابجلا يف وزذلا يلا هماتها هجوف تاقفنلا ىلا ةميظع ةجاح يف هشدجو

 هتيماح ةوقو هنؤق ىلع اهنم لصحتيل روفراد يلاوح

 ةشياعنلا ةليبقو يشياعنلا ن أش
 ىتلا ةوقلا يدهلا براقأ نم بلسو هبرظانم ىلع يئياعتلا بلغت ام

 نادوسلا دالب لك ىلع ناطلسلاب درفناو كلأاب وه دبتسا ميديا ىف تناك

 اصوصخ امهم أبدي ال اراص ىتح فيرش دمتو ولح طن يتفيلملا ذوفن فعضأو

 نأش طحناوت وتلا نم ىرورشضلا نادّتف ىلا هتلاع تاصو دّدف فيرش دمع

 15 ناد وسلا 1و4
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 مهناف ىدهلا دالوأ ايس الو احل ىثرب ةلاح ىف اوراص يتح يدهلا براقأ

 هفصو نع ملا زجميام رقفلا ةرارصو شيعلا فظش نم نوساقب اوراص
 ةليبق رافنتسا ىلا يشبامنلا ةمزنع تهجنتا 8م .و ةنس طساوأ ىفو

 ةبصع اذ نوكيو هدضع اهب دشيل روفراد بونج يف اهرايد نم ةئداعتلا
 لانيل ةراقبلا لئابق فلأتب كلذ لبق ناكو هتوربجل ةمضاملا ماوقالا ماما
 نيثالث وحنالا ةشيامتلا هبراقأ نم هعم نكي ملذا ةرزاوملاو ةيبصملا اازم مم

 هبال هاخأ رزوتساو ةريطحلا لامحالا مالوو فئاظولا مهل ركتحا الجر

 يشداعتلاءاخأ عراضي حبصأو ريبك ذوفن اذ راصيتح هلال ور دأو بوعي

 ربدلاو شيجلل ماعلا دئاقلا اذه بودل راصو ناطلسلاو كلملا صاوخ لك يف

 هيخأةكلمرومال قلطلا
 ةثداعتلا ةليبقرافثتساب هرمأي روفراد ىف مدآ نامثع ىلا يثيامتلا بتكو

 ىلع ايف اناطلسو ايظعاكلم راص هناب اهربخي ةليبقلاهذه ءاسؤر ىلا بتك اك

 ةليبق تمسقناف مهتدضاعمل ةد.دش ةجاح ىف هناو ةينادوسلا راطقالا عيبج

 رخآلاو ىثياعتلا ءادن ةيبلتلةردابملا بوجو يأر اهدحأ. نيمسق ىلا ةشياعتلا

 ةفداصملا قبرط نماكلم لان لفس نم ريخ ىجريال الئاق هضنب رهظأ
 همكح ىلع لزننل بهذن مويلاو سمالاب انيناربظ نيب الوستم ناك كولمص

 ةكمامم ىلا اوحزتو مرايد ءالؤه رجه من هنوريج ىدب نيب انسفنأ عضنو

 رخآلامسقلا عامناو ىثداعتلاب قاحالا ىلعرايدلا نع ىأتلا نيلضفم ( ىادو )

 ءاهزاوناكو نامرد مأ ىلا اهنمو روفراديملا مرايد نم اوحزنو ىئياعتلا بلاطل

 نوددزي وأ ةمسن نلأ ةلام

 مهاقلتفنامردمأ اونلب يتحةلئاط الاومأ مهمادقتساىلعىنيامتلا فنا دقو
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 كلنفل

 سلالملاو تاوقالا مهلع عزوو مارك الاوةوافخلاب

 ازئاح ناكو يشيامنلا ميعز(فّوخ دمجايلازنلا) نيمداقلاءال وه نيب ناكو

 هلوصو ىدل ناليملاو ليملاب هدمي يئياعتلا ناكو ةموكملا نم ةئلاثلا ةبترلل
 هتومو مدا نامع رابخأ ةيقب ركذ ىلا دوعتسوهدعوب هل فوب ة نامرد مأ

 ركسلاع ملواننا ةّقيرطو رقلاو ركسلا بحت ةشداعتلا ةليبق تناك دقو اذه

 زيخلا نواكأب اك هولكأبو ةريغص ًامطق هورسكي نأ
 ىف نواغتشد نبذلا نييرصملا دحأ نع هدرونام ةكحضملا تاكنلا نمو

 ةئبمتب هفلك ربرب ريمأ ناك يذلا نامعيكارلا ناكالذو ىشياعتلل ةريخذلا لمام

 يك ازلا لزنم ىلا بهذو لمسلا يرصملا متأف ة ةريغص ةرادغل شوطر>

 ركسلا عطقب أولم ريك نبط هل مدسقو ماركالاب هاقلتف شوطرلا هليفديل

 نم نالكأب اذخأف بيلألا نبللا نم لاطرأ ةسمخ وحن هيف ءاناب هءاجو ةريغصلا

 عسضتال اذ امل هفيضمل يرصلا ائبحاص لاق مث نبللا نم نابرششيو ركسلا

 يرملل لوانتو من لاقف نبللا يف ركسلا عضوي لهو لاقف نبللا ىف ركسلا

 لاتف امم نبللاو ركسلا تفلتادف هفيضم هب حاصف نبللاءانا ىف هالأو ركسلا

 ىلع ةمالع ةسارو هيفتك زه مث كازا تكحسف لجلال ىرصلا هل

 ههجو ىلع داب بضنلاوهل لاف هقذ هل لاقو نبللا ءانا ىرصلا هل مدقف ىسأيلا

 ءانالا عش عضو مث هنمب رشف ءانالاهلوانو يرمم اب رشف بق هقوذت ىتح هقوذاال

 نحن 0 قوريبخ مكانيب رصملا رشمماي هلل كلناق) الئاقددي نم

 ذنم دومتن لو اذه لثم انسح هريصب نبللاب ركسلا جز نا فر الف

 اذا اذبك اذيذلركسلان وكي لهو يرصملالأس مثنبللا ينركسلا ةباذإ هل انتلخ

 لاقوركسب هنمداعو هنيب يلا لخدمث بايترالا ربظاف من لاقف ءاما ىف هابقا
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 كل

 هنم برشل نا هرمأد ءاملا يف ىرصملا هاقلاف هممط قوذنل ءاملا يف هقلأ هل
 بارغتسالا ءادبا ين ذخاو هنم برن داع مث ىلوالا ةرملا يف برش م هلبق

 حرط نان ظا تنك يننا لاف هلبق ب رشلا نءهعانتما ببس نع ىرصلا هلاسف

 ابحلصي ىتلاةعمطالا هل فصي يرصملا ذخاو ررض هنم دلوت امبر نإالا ينركسلا
 هنع فرصلا م ركسلا

 اهيل ببحب ةشياعتلا ةليبق ىلا يثيامتلا هبتك روشنم ىلع تملطا دنلو

 يلاهأ ناو رقلارجشو ركملا نم لابج اهذ دال تكلم يا هيفوهيلعمودنلا
 اوذخاتل ىلا مودقلاب اوعراسف يديبع اوراص ( ةبالجلا ) م نيذلا دالبلا هذه

 هاسن نم مكرطو اوضقتو ركلا رجشو ركسلا لابج نم رفوالا بيصنلا

 نجبلاو ريجلاو لويملا وبكرتو ةن الملا
 رجشور كسلا لابج نع مهاقال نم نولاسي اوناك نافدرك يلا اولصو الو

 نيذلا نيلهالا نم تائم اولتقو نافدرك ىو راس اوبهن ومهيدبا اودمورفلا

 نب رجاهملا لمف نم اورئاتنال ممل هباوج تاكف يثياعتلا ىلا مهتمالظ اومفر

 ءالؤه يلا هوبسنت الو ىلاعت هللا نم مكب لحام اودهاشو مكناوخا مهنا

 هلا وه قتلا لمافلا ذا نيرجاهلا
 مهيغنضم
 يفياعتلا ةناخيرضركذ

 عون نم تاكوكسملا نم اهبف برض امو ىدهملا ةناخيرض ركذ انفلسا

 (يدمملا مما)ءارغطلا يفو ( ةرجملاىف ) هيلع شقن يذلا لايرلاو ىرصملا هينجلا
 نالدع ميهاربا هنلخو لاما تيب نيمأ نايلس دمأ ىئياعتلا ل زع الو

 ةرادا ءوس ىلع ىئيامتلا اهب جتحا ىتلا رو.الا نم ةناخيرضلا ةلأسم تناك
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 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مسا ن يعدم هيلع ريكنلا ددشو نايلس دجأ

 لسو ةيلع هللا يلصهدهع ىلع تاكوكسملل راد تئئنا الو دوقنلا يف شفني مل

 كسل ةناخمرض اشناو تعمخ يدهملا دهع يف تبرض ىتلا دوقنلا عمج صاف

 برضو ساحنلا نم رخآلاو ةضفلا نم هفصن لمجو لايرلا عون نم دوقتلا

 (لوبقم )ايف بوتكم ارفطرخآلا ىلعو ( نامرد مأ ىف برض )هيهجو دحأ ىلع
 لايرلاراص ىتح ىضنتاءزملا ضيفتتت سمأب ةئس لكيفذاكو لوبقما لايرلا ىمسف
 ساحنلا ةرمح هب نوريثي يذلا ءالطلا الا ساحالا نم هلك

 ميالمنم رثكا يراسال راص نأ دحولا لايرلا اذهةميق تطبه دقلو

 يبهذلاهسفنل ركتحبل كلذ لك اهيرض ةداعا عنم دس ةيبهذلا تاكوكسملا اما

 ساحنلا ريغ هب نولماعتي ام سانلل عدي الو ةضفلاو
 ةناحرضلا ءاشلاو تاكوكسملا برض نا لهجي نكي مل ىثباعتلا نا ىلع

 طايخ يف اطيخ ع-ضيال ناك ناولس دمحأ نا انرك ذ يذلا يدهملا ماي ناك

 ةشو اكه كرت مل ىثياعتلا نا لصاحلاو هعضوب هل ةيضأ رودص دمنالا

 هضقنالا يدهملا

 دورابلاو ةريخزللر اد ءاشناركذ
 الام اوناك نييرصملا نم الاجر نوبودهملا عمج موطرملا تطقسامل

 عضوو شوطرحلا ةئبعتب اولذتشيل ةفيفط بتاور محل اوامجو تاناخ هبملا يف
 دبال هدنع يتلا ةريخذلاو دورابلا نا ىثيامتلا كردأ مث هيف ةمقرغلا داوملا

 ىلا دهعف دورابلا جارختسا ةقيرط ىلا لصوتلا يلا عسب ذخاف اهدافن نم
 لسملا اذهل راد أشناو دورابلا جارختسا ( ىجافدرب ىرتمد ) همسا ينانوب
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 كا.

 بترو لمعلا اذه مامت ال ةلئاط الاومأ قفناو بو دمي هيخأ رظن تحن ارامج

 فنص نمأيش جرختساو يجاغدرب براجت تحجنف ةريبكد تاور هلامل

 ىلع هلل اركش دجسو حاجنلا اذهب رس ىذلا ىثياعتلا ىلع هضرعو دورابلا
 تاونس عضل دورابلا جارختساب الغتشم ىجاغدرب ثكمو مثلا نم هحنمام

 تاماف عقرفنو دورابلا نم ٌوزج ببنلا ذا هلم رش اس مو تاذ ناكاشو

 نزلا ربظأو ىثياعتلا ءاتساف اماردج فسنو رادلا قرحاو هلامعو يجافدرب

 اهتادو ءالشالا عمج صأو ةئداملا لحم ىلا بكرو

 للم يف هعورش ىدلو يجاغدرب ءاضرتسا يف يلانتي يشيامتلا ناكو

 ةمدخلل انالغو يراوجو هتايظحم نم ةيظحمو لاير ةنامسخ هحنم دورابلا

 هلام بتاور ادع لاير ةنام ىربشلا هبتار لمجو

 حلمو فاصفصلا رجش مف اهئاف اهنم دورابلا جرختسس ىتلا داولل امأ

 دورابلا نمريطانق ةرمثع ربش لك يف جرختسل ناكو دوماملا تيربكو دورابلا

 نيبرصللا ةلدايصلا دحأ فلكو دورابلا حلم جارختسالا راد أثناو

 ايف لسلب
 ةامسلانوسبكلا يف عض ون ىتلا ةعقرفللا ةداملا لمعل راد تثثنا كلذكو

 ليلا رعر دن( كب تبل ) ىلا اهف لمعلا دئساو ( نوسبكلا ةئيحم )

 مواعرملا يف ةيماملا ءابطأ دحأ ىّر ىدنفا نسحو

 شرولا ) مسا عيبا ىلع قلطأو شوطرملا لسمل راد اضيأ تئنننأو

 ىثيامتلا وخا بوق اهلك اهيلطفرشلا اكو ( ةيبرم لا
 ءاسؤر ب تاور تناكو ( ةنامالا تنب) تيمسو ةحلسالا ظن رادتديشو
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 .أأ بتار لقاو مهم دحاو لكل يئياعتلا تالاير نم ايرهش لاير ةنام لمعلا

 تالايرةرشع لماع رغصال

 لازغلا رحبر يدم كب نقبل توم ركذ
 موططرحلا طوقس لبقهنجسو كبنتبلرابخأ انرك ذ

 ةلاح يف نجسلا نم جيرفم هقالطاب يدبملا ىمأ موطرملا تطتس الو
 لاقو ىثياعتلا ةفيلخلل هسفن مدق لاا اهب تدتشا املو ةجاملاو رقفلا نم امل ثري

 ةزئاجي هلرمأو هيلع ينئاف نوسبكلا ةدنيجم زيهجت ةعانسص فرعأ ىنا هل
 نيطالس يصوأ ةافولا هرضح الو كب نتبل ضرع 1س.ه ةنس ينو

 كيلوثاكلاءابألا ةوعدب ترصنت ةينادوس اهلصأ ىتلا هنأ ماو هيتنب ىلع اشاب

 ١ نيتنب هنم تقزرو كب نتبل تجوز مث
 ىز يدنفأ نسحب هنأرما اشاب نيطالس جوز كلب نتبل ةافو دمبو

 نوسبكلا ةنيجت لمح يف اهجوز دعاسي ناك يذلا
 نامرد مأ رداغ ىتح ايظع ءانتعا نيتذبلا ىماب اشاب نيطالس ىتتعاو

 'صاصرلا جارخخساو يلعجار بع مدقملا
 نم لجر موي تاذ هءاج صاصرلا نم ىثيامتلا نزاغ ينام دقن م

 موطرحلا ةنيدم ىلع فلتخي ةذومشلاب روبشم رم مدقملا همسا نييلمجلا

 ساحنلا لوحي يكتاودالاءارشل لمملا مهْنم بلطيو لوتملا ءافعض ىلع لاتحيو

 ابهذ صاصرلاو

 ردقأ يتنا ىشبامتلل لاقق هبذاكاب نوعدخنال اوراصف سانلا هفرع دقو
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 نم ةريشع ىثاعتلا هاطعاف نامرد ما راجحا نم صاصرلا جارختسا ىلع
 نم اردق هحنمو ل. ملاددعو خفنلا تالآ ىرم همزليام دادعاب سماولامعلا

 ف ابعضو تافأعضب هن ةيدل عمتجا اذاف صاصرلا ءارشب هيراقا يصوب ذخاف لاملا

 ةراجملا قرتحتو صاصرلا وذي ينحرانامرضأ راجل لوح عضوو روثتلا

 بوي ىنايف لمعلا ةجيتن ةدهاشمل يئيامتلا اخا بوي يعدتسي ذئنيخ
 هاخأ غليبف راجحالا نم للحن هنا دّمتعيف ةراجملا طسو اياذم صاصرلا يريو

 لاماو يراوملا نم اياطملاب رم مدقملا ىمايف ىئاعتلا
 نا مل لاف هلوح سانلا فوكتو ربنأا يثباعتلا دعص موي تاذ ىفو

 ةراجحللا نم هل حرختسي ىلا رمم مدقللا ناب هريخا مسو هيلع هللا لبس يبل

 صاصرلادوجو ناب هريخامال لا هيلع رضملا ناو ارلك ايندلاح تن هيفكي ًاماصر

 مالسلا هيلع ىدبملا تامارك نم ةراجحلا فوج يف

 ناك ىذلا صاصرلا رم مدقملا دف ىتح رورش ةعضب ضمت مل نكلو
 اومنصف تفض دق خنفلا تاودا نا ايعدم لمملا نع عطقتناو مهيلع هبذومشلا

 هنا ايمفهسيساوج نمنيثلا يلاهتبقارم يشيامتلا لكو مث ءيشب تاي مف اهريغ هل
 اوناك هل هنوميبب اوناك نيذلا سانلا ثدال جراخلا نم صاصرلا عاتني ناك
 هبيذي مث بورملا مقاوم نم اهريثو موطرحلا سيراتم لوح نم هنوطقتلي
 0 هبكترا امو هن ايس هل ددعو رمح مدقملا ي ثاعتلا ىعدتساف راجحالا طسو

 هل لاق مث حيحصب سيل شنلا نرءهنع ليقام ناب رم مدسقلا هباجاف شنلا

 تيكب كاربخا مالسا هيلع رضحلاو سو هيلع هللا يلص ىنلا نا تلق تسلأ

 اهناكراتسماق ةيدبملاىوعدنإ هل لاق 3 ربذملا لع هي ءافام هلاركذم تيكو

 ظاتغاف بذك ين بذك اهلك ةيدهلاةربملا اذه بذكزاف رابخالا هذه لئثع
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 يستحي يب ا

 فالخ نم هلجرو هدي عطق ميلا زعوأ اك اوتفاف ةاضققلا ىتفتساو ىشداعتلا

 مالا ىغقثاو رمع مدقملا يفوت يال مويلا فو قوسلا يف اعطقف

 روبقلا شبنو موطر خا ىلتق ماظع نيدلا لايك ق ارحاركذ
 تدفنو نوسبكلا ةئيبع لمت يف يكو نسح رمتساو كب نتيل ينو

 مالا اذهل ىشيامتلا ماها ةداملا هذه اهنم جرختست ىنلا ةيوايكلا داوملا

 نييدبملا ىلع مهمودق أبن انركذ نيذلا دونملا نم نبدلا لاك يعدي لجر ماقف

 داوملا ىلا جايتحا ريغب نوسيكلا ةئيجع جارختسا ىلع ردقا ينا يشياعتلل لاقو

 ابجرختسن»ىث يأ نم هل لاقو لوآلا اذه يثياعتلا سف تدفن ينلا ةيوايبكلا

 دادعاب نمأو موطرملا رافك ماظع ىهاه هل لاف تاومالا ماظع نم لاقف

 مثرانلاب اهقرحاو موطرخلا ىلتق ماظع نيدلا لاك عمم لمعلا زاجتال مزليام

 شب من ءاملا اهلع بصو ةريبك ضاوحأ يف ابعضوو ناوهالا يف اهةحس

 من تقلا ماظع ىف عنصام لثء مهماظع يف عنصو موطرملا تاومأءامدق روبق

ا اهم تدلوتف روبش ةتس تكرثو ضاو>الا ىلع باوبالا تلفقا
 ناديدل

 اهم ةنتثملا 32 اورلا تدعاصتو

 ءارصالا نم عمج هعمو يئيامتلا قيقش بوتمي ءاج روبش ةتسلا دمبو

 اولأسف اهم دعاصتن ةهيركلا حئاورلاو تدلوت ناديدلا اوارف باوبالا اوحتفو

 تلغقأ اذاف لمعلا حاج اتمالع ناو رلادعاصتو ناديدلادلون نا لاف نيدلا لاك

 ةءولمم ضاوحالا هذه ثدجو اهدمب تحتف مث ىرخا روبش ةثالث باوبالا

 بوكمي هتدصيف شوط رأا قابعضول ةرشابم ذخؤت ينلا نوسبكلا ةئيجم

 ىشداعتلا مدتحاف لاتحم بذاك نيدلا لاك ناب هاخاربخاو نامرو ما ىلا داعو

 ىناث نادوسلا 000500
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 ةبوقمب هبقامي هنكلو نيدلا لاك ىلع اظيغ
 نبدلا لاك قفلا لاير فال ةميرا نم رثكا لمعلا اذه تامفن تنلبو

 ٍئاكراو يراوملا نم هذخأ امادع ةيصوصملا هتاجاح ىف اهلج
 دزنللو هل هرمأ رد صأ نبدلا لاك ةايح ىلع ةفيخلا فوقودسإو

 ةيدبملل ةوعدلاب ايتك عاطعأو مدالب ىلا ةدوملل ةبهالاذخأب هعم اومدق نيذلا
 لييس ىلع ايش ىنيطمت نأ كنم ديرأ ىلا نيدلا لاه هل لاقف معادول جرخو
 ينضاقلا هنم بلطف هبيج ىف اهعضوو ابلبقب لخأف هلمث ىشداعتلا هاطءاف راكذتلا
 ارامجو راوج عبرا هاطعأ يتح لمفب ملف اهبحاص يلا لمنلا در ىلع دعا

 ماطح نم هكلمأ ام لك نيدلل ل ىنم بلط ول هلوح نم يضاقلا لاق مث
 اهنلبي نأ لاوقالا هذه نم ىضاقلا دصقو ةفيلملا لمن هب تيدنقال ايندلا
 اهنمو نكاوس ىلا هؤاتفرو نيدلا لاك راسو هب هتقث دادزتو ةفيلخال نو رضاحلا
 ةيددنحلا راطقالا ىلا

 ةريزجلا دالب بيرخت
 ( نامرد مان اهلعأ دشحو)

 ناكس عيمج ىلا اماع ؟سمأ ىنياعتلا ردصا ةيرجه 4 ةنس رخاوأ يف
 ةهج نم ريرب ةيريدم دودح يلاو ةشبملا دودح ىلا موطرملا نم ةريزجلا
 دع وتو نامردمأ ىلا ةدافولاب بونجلا ةهج نم هدوشف ةيريدم دودحو لامثلا
 الأ كلذل برضو نامرد مأ يلا تأِو هديب هلزنم مده مو هراد ىف ىلب نم
 كلذ ىف ىمالاب عدصي مل نمو ةروكذما ةنسسلا نم بجر روش رخاوأ وه
 ةيودبملل ابراحم ًايصاع دعلجالا
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 ةريزملا ىف يتلا ندللاو ىرقلا عيج تبرخ ىتح لسجالا برتقا امو

 ةعدوم دالبلا ف ممضرأ تالصاحو مهلالغ اوكرتو نامردمأ يلا اهناكس مدقو

 نامرد مأ يلا ربللا اوزانجا يتح ربلا ىف اوراس نيذلا مهنف ضرالا نول ىف
 ةيعارشلا نفسسلا ىف راس نمو قراوزلا باحصأ مهلع اهضرف ةظهاب ةرجاب
 ةيعارشلا نفسلا باكر ةيلصالا ةرجالا فاعضأ ةرشع نع لفتال ةرجأ يدأ

 موطرملا تايريدم ناكس مهو نامرد مأ ىف دالبلا هناه ناكس عاممجا دعبو

 لمج ثيح ةقرفتم نك امأيف نامردمأ ين ىئياعنلا مملزنأ لغوزيفو رانسو
 ماب ىعرص دجت مل ىنلا مهنيشام تكلهف مهدحو ةنبدم وأ ةيرق لك ناكس
 ىلعاوربل (ىلاضف مأوبأ)ةدابق تحن هلاجر نم ةيرس يشباعتلا بدتناو نامرد

 هذه تبرفع يشبامتلا هب ىمألم لاثتما نع فلخت نم ىلع اوضبيو يرقلا
 ضرالا ت حتة ءوبخلا تالمحلا ىلا مييديأ الاجر دمو يرقلا نم يتم ةيرسلا
 اهنم ءيث ىلع اوتبب مو اهوبهنق

 ةورثو انوكسو ةعد نادوسلا يلاهأ رثكا ةريزملا ناكس ناكو

 بابسا ربك نملمعلا اذهءاجو مهتورثو مهتيشام اودقفلاقتنالا اذه بيسو

 سوفنلا:دابأ ناتللا ٠"هالو .1١ يتنس ةعاجم يهو نادوسلا ىف ةعاجما يشفت
 دالبلا انبرخو

 نامرد مأيف ىثباعتلاابض .رعتسا لزانملا كلت ىف قئالملا هذه رارمتسا دعبو
 ةلوازا نامردمأ ةرداغم نيعرازملل نذأرورش ةءضإ ىض دعب مئةدي دعتلا م

 اهوعدوأأ يتلا مهتالصاح اودجي ملو مهدالب رامدلا مع دقو اوداعف ةعارزلا
 يلا اودوعي لو ةعارزلا مسوم اوماقأو مهلا تءاسف ضرالا نطب ىف
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 مووردجلا ضا سعأ تغفو ةعاجلا كلت فصو ىلا دومنسو نامرد مأ

 جين داملاو تاثلإب دمتموب لك يف تايفولا تراصو ةريزملا يلاهأ نيب
 يلا نوقابلا بهذو مهف تشن ىتلا ضاسمالاب مرفصت وحن كله ةريزجلا

 اهانفصو ينلا ةلاملاب مهعرأ لص

1206 
 نرقلا ىف انعمج موي موطرحلا ىرسا عم ىئيامتلا ىمأ نم ناكام انركذ

 نينكاس ءاسمالا ضمب يبو نامرد ماي ىنكسلاو موطرحلا ةردانمب انرمأو

 شيواردلل اسمر دصأ ةرزإلاندم بي رخم ىلع ىشياعنلا مزعامو موطرحلايف
 باشخالا لجو اهنوثكسي ينلا لزانلاءدهب موطرحلا ىفنيذك اس اوناك نيذلا

 اهبنوديشد ضاقنالانرذخأيو رودلا ومده. اوناكف نامرد ماب لزانم دييشتل

 لزانملا نم قي مل ىتح موطرملا بارخ من اذكه و نامرد مأ يف مهزانم

 قئادملا تيقبوةناسرتلا لامع ينكسلت يا (ةناسرتلا ) ىلاوح رود ةعضب ريغ

 ةبك انثأ ابنم بلجتو اهتالوص# لاما تيب عيل ةيماع ربنلا ةفض ىلع ىتلا

 ةيرادتكملا يارس ةقيدحهسفنل ىشراعتلا ركتحاو نامرد مأهلا تاوارضحلاو

 صتخاو  ةريبكلا موطرحلا قئادح ىدحا ىفرش دجأ بهو يدبملا ناكو

 تراص موطرخلا نا لصاملاو كيلوثاكلا ةسينك ةقيدحب في رش ةسفيلخلا

 هلل ماودلاو الالت اهروصقو اهلزانمو امَملب ابارخ

 نامردمايلا هعاجراو_فلّوملارارفركد 5

 هبنج يتئام اشاب ىمهف ناهع ىرهص ىل ثعب ةيرجه ٠م. ةنس لوأ يف
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 الم ىل عفدف ةدبابعلا ةليبق نم ىلع ملاص جاملا همسا صخش عم ىزياكنا

 اه مآ ع ادحأ ماطأ لو هينجهئالا تذخاف ةيناثلا ةلاملا لاتغاو هينج ةنأم

 دمخ نا ىناربخاو شييابكلا ةليبق نم نايبارعا ىنءاج كلذ نوضغ ينو

 ىتدعاسم اهاصوأ ذكتةو دودحلاةظفاحم يكوون آلا ةرهاقلا ظفاحم اشاب سهام

 ةبرصملا دودملا ىلا يلوصو ىدل هينج اتئام اهردقةأناكمب اههدعوو رارقلا ىلع
 نفسلا ىدحا ىلع نامردمأن مرفاسنا:اىلالاق رارفلا ةيغيك يف انلوادن نا دمبو
 ينامث ةريسم نامرد مأ نع دعبت ىلا (ءارشضالا ةعرتلا ) نيدصاق ةيعارشلا

 بونملا ىف (هليكرش ) ةهجدصقت مث ضيبالا لينلا ىلع بونملا ةهج لحام
 نافدرك ميلقا ق رتخخو كانه نم لاما يطتغن مث ناذدرك ميلقإ نم يقرشلا

 ابقرتخن ىنلا ( هضورب ءارعص ) بونج يف نوكن ثيح لامشلا ىلابونملا نم
 افلح ىلا لوصولاب انريس يهتْشيو لامشلا ىلا

 نجملا ريسل ةلخعنيثالث ةريس» ىعدتسي ناك ءارحصلا قارتخا نا ىلع
 نافدرك تاهجو (هليكرش) ىلا ءار حلا ةعرتلا نم ريسلا ةفاسم ادع ثيثملا

 نم يصالخو ىناجنل ةلفاك ةقشلا نم اهيفامىلع ةلحرلا هذه تناك دقو ةيلامثلا
 هذه نوفرمي ال نيذلا ىشياعتلا لاجر هكردب نا نمأي اهف رفاسملا ذا رسالا

 رررب ىلع رمت ىلا قيرطلا يف نيرافلا اورثأ تي نا هنولمفي ام ةياغو قيرطلا
 اطوح ىتلا يراحصلاو

 يلادهمت نيذللا نييبارمعالا كانيذ عم رارفلا ىلع ىرمأ تمججا امو
 تكرت ةيرسمملا هودحلا ىلا لصن نا لبق دوقنلانم ًايشناذخألال امهنأب
 انيدم تنك اهينج نيرشع وحن تمفدو هينج ةنألا نم اهنج نيس يتائامل

 ةهجىلا بهاذ ىننا ينلئاءل تملقو رارفلا ماب ادحأ ربخأ ملو راجتلا ضعبل اهب
 لك م ا تتم نتا تبل يو ب تت تت
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 «اهمج

 تدوزتو هب نوتاتقت ةرذلا نم ءيثب اهم دوعال ضيبالا رحبلا ىف ةبيرق
 يمموةئيفسلاانبكرو لصبلا نم اليلق تذخأو ففجملا ةرذلا زبخ نم ءيثب
 انمدام امهفرعم مدسب ىهاظتلاو امهنع داعتبالاب ينايصوأ دقو نابارعالا

 ءاعولا ريغ يعم سيلو ةاتش لصفلا ناكو نامرد مأ انردانف ةنيفسلا ىف

 يعمو(صرم ) ةايسملا ةفيفخلا ةجسنالا نم ةءالمو ةرذلا زبخ هيف ىذلا

 سبالملا تحنأبب تقطنمت دلإلا نم ةقطنم ىف اهّسضو ايزيلكنا اهيج نوئالث

 تام ءارضحلا ةعرتلا لحاس يف ةنيفسلا انب تسر لايل عبدأ ةريسم دعلو

 وحن انع ديمي ءيطاشلاو ”يقارت غلبي داكي ءاملاو ةنيفسلا نم تلزنو دازلا ءاعو

 نم تجف ايش ىرما نم نافرعي ال امهناكنايارعالا ينمبتو رتم ةئايسخ
 ةملظم ةباغ ىلا انأجلف دربلا ةهش نرم قورع ىف مالا دج دقو ءاملا
 كلت انيضَتف ىراوضلا رثاسوبائذلاو روفلا اهي بئاوتتو دسالا اهف رأزت

 نا يلالاق ”يحاص أل عابسلا ءاقناو اهم ءالطصالل اهاندقوأ ران لوح ةليللا

 لو انافجا انل ىركلا رزي مل ليللا ةدم انيضقو اهنم برتقت الو رفتعابسلا

 ْ ينال عيلت
 ةهج ىلا نيهجتم ةباغلا قرتخم انمادقا ىلع ةنالثلا نحسان رس ةادغلا ينو

 انعمسف هلودس ليللا يخرأ ىتح ريسسلا ىف راهلا ةدمانيضقو ىبرغلا بونجلا

 ةريبك ةيرق ىهو ( ءارضحلا ةعرتلا ) ةيرق ىلا انلصو ثيح بالكتلا حابن
 تلخدف ةبرخ حاوك ايلا انيبثاو اهانرداغ مث ةمسن فال 1 ةسمخ ءاهز اهناكس

 لاجباب اهم دومي ى ةبرتلا يلا رخآلا بهذو اهدحأ يف |ههنم دسحاوو انا

 يتح تعجطضاف خوكلا باب ىلطهمضوو كوشلا نم انصغ عطقام دم بهذف
 امهايطتماف نيلمجي ةيرقلا ىلا بهذ ىذلا انبحاصءاج ليللا نمريخالا ثلثلا ناك
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 بودملا انتهجووتالفلاطسو ًاليم نيرشع وحن انراموهفلخ امهدحأ يقفدراو
 ثلثلا يضم يتح هلك راهللا نيرئاس انللظ اذكهو رجفلا رفسا يتح يبرغلا

 كلنهو ةيبونجلا نافدرك دودح ىف ( هليكرش )اننلب ثيح ليللا نم لوالا
 ضماملا نبللا نم ابناجانل اومدّقف ”يحاصل ءافلح بارعا ىلع فويس انلزن

 نارظتتماننا الاف انريس عياتنانايه يحاصل تلق دنلا ينو ةرذلا نم ازبخو
 مالكلا اذه نماعرذ تضف كل مني اف ساناب ابل ًايلنامردمأ .أ ىفارهانكر ثنيصخش

 سشيواردلا رثعاذار مالا حاضتفا نم يوفق ت ريو فل عاب فغأو

 اينأيلفنامردم .أنمنيمداقلارظنتن ماأ ةعبس( هليكرش ) ىن انقأو ىلوقل اينصي مف

 هنلخورام ىلع بكار صخشباما اذافخوكلا مامأ تسلج نماثلام ويلا ةحيبصوفو

 ىنأ بوتمي شيج ةبتكح نم يطبق وه اذاف هيف رظنلا تنممأف دبع

 تامالعو ينخاصو ىنايحو هتباد نع لجرتف هيلع مالسلل تمدقتف يئياعتلا
 دقو كدقف فيلما نا الثاق مالكتلاب ينردبا مث هبجو ىلع ةيداب ةشهدلا
 نال ةهجلا هذه تدصقين'ا هل تلف كبلط ىف تاهملا لك ىلا نابكرلا ريس

 نأ ىلع هتفلحتسا مث تامهيرد هدفر نم لانأ نأ وجرأ اميدق ايدص اهب يل

 مثالا اذه نما يش ركذبال نأ فلخ ناكملا كلذ ىف ىإيا هتيؤر ربخ مكي

 امب امتريخاف ”يبحاص ىلا تدعو نافدرك ادصاق هريس وه عياتو تفرصنا

 يلا ىناجرت نأ اماو ةليللا هذه يف يب اريست نأ امإ امل تلقو يلعبتلا هب ينأبلأ

 اعيلع تحملأف انانحاص ءىجيب ملام ريسلا يلا ليبسال الاتف ءارضملا ةعرتلا

 ىتداعاب ايضر ليصالا ىفو راهلا كلذ تيضقو ءارضملا ةعرتلا يلا ىعاجراب
 لوأنمريسلا انًأدتباو هفلخ امهدحأ ينفدرأو امهذيجه ابكرف ارضا ةعرتلا يلا

 هيف تسر يذلا ناكملا دنع ضيسالا لينلا ةفض يلا انل_صو سلغلا ىفوراهنلا
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 جلس امير ءاتبلاب امهيلع تحم أف امهياّمءأ ىلع امجري نأ ىابحاص دارأف ةنيفسلا

 ىفاداعو يناعّدو مالظلا شويج تلوو حاب_لا عئالط تأدبالو حابصلا

 ىلع ترسو دازلا ءاعو تام يلوح رجيزت عابسلاو ( هليكرش ) ىلا امبير ط

 هنم توندف نردايصلا براوق هبشل قروز ىلع ىرصب مقوف ربلا ةفذ
 بحاص نم براقلا اذهل ديال ىقن ىنتلقف دجأ مف اينأ هدنع دجأ قاسم

 "ىلع نوه مظع سأب ىنكرداو دحات أي ملالو نيتعاس وحن تثكف هيلا ىنآب

 ءاعو تمضوو رحبلا ةل يف هتفذقو قروزلا ىف تلخد اهّسثس ىتلا ينايح

 رايتلا هب راسو رهلا ةمل طسوت يذلا قروزلا يف تعجطضاو يسأر تحن دازلا
 ةفض ىلع ةيرق ترصبأ ليصالا ناكاذا ىتح اذكه لظو لايشلا ةهج يلا

 كسمأف ربلا ىلا لوزألل تبنوف ةيرقلا هذه دنع قروزلا اسرف ةيبرثلا رهلا
 ةداع يهجو ىلع ىنمطلو ( قراساي فيرلا دلواي ) يل لاقو صخش ىساالعب
 يعم ىتلا نيثالثلا نم اهينج هيطعأ نأ دوأ تنكو هل عرش تذخأف تارطل

 تلخدف فرصنا 3 يتقطنمو يتمامجو يتءالم ينم بلو ةديادق هنكلو

 حاتفلا دبع همسا ايرصم اهفف نإ يىل ليقف يرصم اهب له تلأسو ةيرقلا
 يناقلتف موطرحلا ةيماحب ناك ناث مزالم ةبّنرب طباض وه اذاف هلم تدصتف

 تجرخأف ىلط ىف تامملا عيمج تدصق ةفيلألا لسر ناب ينربخأو مارك الاب
 ةفضىلع اهعضالةرذلا نءبدارأ ةرشع ءارش يك ردأ هل تلقو تاهنج عضل

 لاحلا هذه ىلع ينتدجو ةفيللا لسر ىتكردأ اذا يتح اهناجي سلجأو ربنا

 رهنلا ءطاش ىلع ابعضوو ةرذلا نم بدارأ ةرشع ءارشب حاتفلا دبع عرسأف

 دق نيبكار ترصبأ امجلطعضم تنك اينيب دنلا ةوحض ىفو اهنا تسلجو

 امدقتو امسهلج الف ىوحن بوصم اههرصبو ىنم برقلا أهذيجه اغانأ
 ا تسمم صصص تيرس صصص حل سر صو مس روس سس سس وع مس ص عجول
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 نامدات امتأأ التلف راقوو بدأ, يدي نيب اسلخلا_هتخاصوامل تفقوف ىوحت
 ريخم مذ الاقف ريخم مالسلا هيلعىدبلاةفيلخ لمل تلقف مئالاقف ةرونملاةعقبلا نم
 امزف اقراط دقو ةفيلملا ركذل الالجا ”يمدق ىلعتةقوف مالسلا كيلعأرقيوهو

 ىناربخت لاذاملو تلقفءدنعروضحلل كو عءدب ةفيللا نا يل الاقمث مالكلا اذه نم

 كتمامن نأ ىنال اسف لاملا ىفاهذافنا بجيةفيلحلا ماوأن ال ةيحتلا لبق كلذب
 كب ءاج يذلاامو الاف زاكملا اذهينىنمصوصللا امبقرس تاّتف كتقطنمو

 ةرذلا هم ىلع اونسحاف انه ينراعم ضمب تدصق تلف ناكملا اذه يلا
 الاف نامرد مأ كاذ ذادصقأ ا هيلعهلج أ ةنيفس رمت امير اهتسارحلجأل يت انأ اهو
 ةقطنمو ةمامم الإ ةفيلملا لباقت فيكفنامرد مأ يلا انعم كصاخشإ دير اننا

 اًذهيىلا ءاج هنا نيلوسرلل لاقو روضملاب عرساف حاتفلا دبع بلط ىف تلسراف
 عمق ناسحالاو ربلا ىلوأنمهلاثي ةرذلا نم» ىث ىلع لصحتب نأ دصقب ناكملا
 ةرذلا تكرتو هتقطنمو هتمامع حاتفلا دبع ىناطعا اريخأو ةرذلا نم ردقلا اذه

 دحأ ىتفدراف رفسلل انق مثنامرد مابا اهباهلسري ةئيفس دج امير هدنع ةعلدو

 ةزيسم هنو نامرد مأ نيدصاق ( ىازلا دلو) ةيرق انرداغو هفلخنيلوسرا

 جرخ ىذلا يشيامتلا راه باب ماما لاما انخناو رصعلا ليبق اهانلصوومإيأ ةئالث
 ىلا لاقو 'يلاتنتلافييزوف ميهاربأ كدبع وهاه روصنمفسوب هل لاقف -

 ىرق ىد>ا ىلا تصخش ىتا ىالوماي تلف يزون ميهاربأ اي تبهذ نبا

 نم بدارأ ةرشع تعمل ربلا يلوأ ناسحا نم ًائيش لانال ضيبالا ثلا
 ناذهىنءاج ىتح ةرذلا ةسارح ىف تقاف ىنلمحت ةيعارش ةئيفس دجأ لف هرذلا

 لاقو هشاج نكسف ىتلاح نم هايارام نالورلا هياع صق انهو نالوسرلا
 نيرشع دئاف وهو مدقلا نءانذا تذخأ تلف رفسلاب كنذأ ىذلا نم

 يناث نادوسلا «
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 فتق

 تلقف مدقملا ديب هنا نوكي كلثمأ يللاَتف شيواردلا شيج بينت ” ىنالتاقم

 شيعلا قيضو عوملا نم ينتملام ببس رفسلا اذهل تررطضا يننكلو الك

 راشأو اذه لسألل لاقف هب ءيخ ىلع دمأ ىضاقلا نبأ الئاق ىثداعتلا حاصف

 ىنملساف هيلع ابيقر نوكيل دجسملاب ةالصلا ىلع نيبظاوملا بارعالا دحال ىلا

 تنأاذامل فيرلا دلواي) ىل هلوق هم اهتسمس ةلك لوأ ناك ىراقب ىلا ىضاقلا
 ءاضقلادمبو ( هللا ىتلخ اذكه) تلقو هل اللد يسأر تينحاف( اذكه مخض
 نكي مل ناسنا لكل ةراقبلا املوقب ةلك ىهو ( يبوناي ) يل لاق رصعلا ةالص |

 تاقف بهذت نيا ىلا قّقر اهب ىدانملا نا ىلع لدن ىهو مهسنج نم ايراقب

 لوانتو ىعم بهذف سأبال تلتف كعم ىشمتأل كممبهذألاتف يلزنم ىلا
 عبرأ تلظ يذلا ىراقبلا اذه عم يرابخأ ةيقب ركذ يلا ةوعأسو مامطلا

 هتبقارم تحتو هرسا ىف تاونس

 فسوب نم مايا ةعضبب يبايغ دعب ةفيلملا ىلا لصو دف ىبايغ أبل امأ
 طابسض نم وهو موطرملا طوقس ذنم يتسارحب الكوم ناك يذلا روصنم

 ةيرصملا رابدلا يلا تررفينان أ ثيح يبايغرما يشياعتلا لاه دقو ةموكملا

 رورسلاو حرفلا نم ىثياعتلا رهظأ نامرد مال ىلوصو موي ءاسم يفو

 يف تاماس ثالث اوْضَمَف لوبطلا ينزاعو قاوبالا ىخافن امد نأ ىلع هلمام

 لصاحلاو ليللا ف صتتمدمب الا ءاشملا ةالصل يشيامتلا ججرخي ملو ب رطلاو وللا

 تناك ينلا اهينج نيثالثلا نم اهينج نيرشع وحن روبش ةعضب يف تتفنأ ينأ

 ىلا تاصوو يب فلعل هللا نا الولو يب لكوملا ىلا معالا ةأرادم ليبس ىف 5

 كلذ ,ىنتتوأل نآلاةرماقلا ظفاح اشاب هام دم ميا قيدص نمةلسرم دوق

 قفوملا هللاو لئاسرلا ركذ ينأيسو كالحلا ىوابم ىف بيقرلا
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 طباض يراوجيو روصنم فسوب لزنم راوجي ابةم تنك ين تركذ

 رانس ةيماحب ناك نيدلا ريخ ىلع همسا ىثابزوب ةبترب

 يناطعأف تادوسلا ىلاهأ نم ينراعم دحأ ينراز موي تاذ ىفو
 مث تالايو ةرشع نيدلا ريخ ىلع يراج يطعأو ايدج البر نيس
 تاقفاهنم قزتو ةفرحىلا ةديدش ةجاح ىف اننا يرأ يراج ىل لاتف فرصنا

 هيف عيب . انوناح حتت لاقفابم مايقلا ىلع نارداق اننا ىرت ىذلا ةنرألا ىهام

 رتشاو لحاسلا كلذ لاا سأبال تاقف ةدروملا لحاس يف( ( ةوهقلا)

 ا اسانأ انرجأتساو اباشخأو ًاصوب

 امو توناملا انحتف يلاتلا مويلا فو صوملا نم عئصي رصمألا نم عون ىهو

 ةدروملا لحاسب ستحم ىبارمعلادلاخ جام انءاج ىتح هحتف ىلع ناتعاس تضم
 ريب انبواجي لف هفطعتسفو هل عرضتن انذخأف خوكلا مده انرصأو ذئتقو

 مده وعأ سمأ اريخأو ىرسأاب فيرلا دالوااي رافنك اب اهنمو ةحيبقلا متاتشلا
 اوكرتي لو باشخالاو رصملا اوذخأو :وبتلا تاودأ اوبهنلو ه ومدبف خوكلا

 الابر نيرشع تنلب دق خوكلا اذه دييشت تاقفن تناكو صوبلا نمأيش ان
 دعتبن لاف لمعت اذام نيدلا ريخ ىلع يبحاصل تلتف ةوبقلا تاودأ نم ادع ايديجم
 قيبام نا تلقف يأ ةوبقلا هيف عين رخآ اخوك ديشنو ةدروملا لحاس نع
 دوقنلا نم انددع قنام قفنن لاقف رخآ خوك دييشتل ينكيال لاملا نم انيدل
 هنم نيادشن نأ ىلع نإلا عيبب يرصم رجان عم تقفتا دسفق نإلا نمت امأ
 اخوك انديشو يبارم.لا دلاخ جاملا ذوفن ةرئاد نع اندمت اف نبلا نم انيفكي ام
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 هيف ةورقلا عب . انرشابو رخآ ٠

 برشاانيلع نوددرتي اوراصانثوناح شيواردلا نم 5 رمعبأ الو
 انل لوقب مهضملو اوفرصناو اوبر ضو انوناهأ اهنمث مهنم انبلط اذاو ةوبقلا

 انوي رضي هكرتنال مهلانلق اذاف هللا هجول ىا ( هللا ناش ىف ) ةوبقلا نمتاوكرتا

 رافكملزام مكنا نولوغو
 نيرشعرجاتلا نم هانيادتام غلب دقو ةئبملا هذه رشأبل ربش وحن انثكمو

 ناش ىف ) نيب بهذ قامو اشرق نيت نم رثك | ىلع اهم لصحت لصحت مل الابر

 اننال اهدادس مسهئبلاطم لعيوقثال شيوارد ضعب ىلع نوب نيبو ( هللا

 ةمهب انومر امبرو هركحنأام ائيقل مهتبلاطم يلا انبهذول الأ نوئقوم

 خوكلا انمدهف نيلاس هنم انثدوع ليحتسل فقوم يللا انوقاسو رفكلا

 لزانتف هّقح هيفونل رجاتلا ىلا انبهذوةوهقلا تاودأو هرصحو هباشخأ انعبو

 ةنبعفرتحن نأ هلقع ىحاصل نز مثرخآلا فصنلا هل انمفدو فصنلا نع
 اهانلمج ايديجم الابر نيثالث انرضحتساف همييو عرازملا نم خبطبلا ءارش

 ابكسمهب نحش اخيطب ىرتشاو( نوفليملا)ةيرق يلا ييحاص بهذو انلام سار

 انج رخأف ناضمر ربش يف كلذ ناكو رصعلا يف نامرد مأ ىلا داعو ةرينص
 يلا تبهذو ةعيبلل هميين امير ربما ءيطاش ىلع هانعضوو بكرملا نم خيطبلا

 تيأر لزتلا نم ادام تنك انيبو خيطبلا سرح يبحاص تكرتو ىلزنم
 خيطبلا اوفطتخا دق هفلخ نيذلا شيواردلا ترصباف رام ىشباعتلا بكوم

 ىلع ايئاج هتيفلاف نيدلا ريخ ىلع يبحاص ىلا تبهذ بكولا زاتجا نا دمبو
 تدجوو ضرالا يلا هرصبب امخاش هسأر ىلع هدب ًامضاو هيتبكر
 ىف تذخأ يكحلو خسيطبلا بهن يلع مظمف مشبع خيطب ضمب هدنع
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 انلزانم ىلا انبهذو هتاذخأ يتح هب تلزامو ةبيصلا نيوهنو هتيلست
 دمبو ةهملا هذه نم برقلاب هل لزنم يلا هبكومب ابهاذ ىشداعتلا ناكو
 دجسلايناسااج هتدجوف ىثباعتلا فلخ تبهذ هلزنم ىلا ىتيفر تلصوأ نا
 ميهادف خيطبلا ناميبباناك هل اميفرو يزوف ميهاربا نأ نبرضاملا دحأ هل لاف

 ميءاربا وه نم هبطاخمل لاق مث ( هللا نأش ين ) لاف خيطبلا اوبهنو راصنالا

 ناوخالاهذخأىذلا خيطبلا له لاقفديديب نيب تنقوف ىقرمي ال 3 :ك يزوف

 سانلا ضمب نم هتأبادت تلقف للملا نعأر كل نأ نمو لاقف مث تلقف كل

 مل تلتف راصنالا هذخأ ال تلق اذامو لاق اننيب حيرلا نوكي نا طرش ىلع

 عمتلق اذكمأ لاقو مستف ( ةفيلا انديس بح يفو هلل نأش يف ) ريغ لقأ
 لخدف راطفالا تقو ناح مث كلذ ريف لقأ مل تلقف ند لاملا سأر نا

 ينكشال انأو تدع م اضيأ راطفالل يلزنم ىلا تبهذو هراد يثيامتلا

 مايقلاةالص تبت يتح هتروصقم لوح ليللا تيطقق ًاضيو.أ ىنيطميس هلا
 نماالاير نيمبرأ همادخ دحأ عم ىللسرا لئالق ماأ دمبو هلزنم ىلا لخدو
 شورق ةسمخب ذئتقو هتميق ردقن يذلا ( لوم ) ىمسملا لايرلا

 نيذلا نم اريثك نا نيدلا ريخ ص يىحاص ىل لاق ىلاشلا مويلا يفو

 اهنونمضي يرتشملاو مئابلا نيب دوم اوبتكينانوبغري منلاو رّبلا نوهيابتي
 نأشلا وأ زملا نم سارلا عيب دقع ريرحت ةرجأ ناو ةارتشما ةميبلا فاصوأ

 انرجأتساو قوسلا ىلا يبحاص عم تبهذفلبالا اذكوناشرق رّمبلا نمو شرق
 بتكن انذخاف عيبلل ةيشاملا باعصأ ءاجو امتحن انسلجو صوبلا نم ةلظم
 ةالصل نذأ مث راهلا فصتني نا لبق اشرق نيمبرأ وحن انيدل عمتجاف دوقملا

 هانمجام اوذخأو ابرض يبحاصو ىنومسوأو طايسلاب شيواردلا ءاخ ربظلا
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 و« ادكط

 وبر ضي مهنا شيواردلا دنعةمبتملا ةداعلا نمو ةالصلا ىلا ابهذا اولاقو

 مهنا ةةيقملاو دجسملا يف ةالصلاءادال اوبهذيل طايسلاب تيناوملا باوصأو

 0 يلا ششيواردلا عم انرسف علسلا نم تيناوأا ىفام اوبهنيل كلذ نولعشي
 تذخأ يتلا شورقلا نم ءىثثب انيلع ناسحالا سمتلثو ةعارضلا ىف جلن نحنو

 هذه ةرشابم مدع انيلع اوطرتشا نا دمب شورقةسخ انوطعا يتلاوايتللادمدوانم

 حصيالف ميحزب رافكو نوير صم انئاثيحو داربالا ةرثك نماهف امل ةفرملا

 مادا الب زبخلا نم طدي زي ءىش ىلع لصحتن نا

 هذه دعب رصعقاحالاو برها نيدلا ريخ ىلع ىحاص عاطتسا دقو اذه

 نيماع وحن ثراوكلا

 -. حيو

 يشياعتلا هللا دبع نب نيدلا يش بقلملا نانع ركذ

 زوابت ال نام هنبا نس ناك يئياعتلا ىلا ةيودسملا ةفالخ تضفأ ال

 ابيرقتا نينس رشع
 تابوعصلا لكدبمهتبب لآ ىف اينارو كلملا لعمل حومط اذ ىثياعتلا ناك انو

 هتبارق ىوذ رئاسو ىدبملا لاجنا ردق نم طحو ليبسلا اذه ضرتمت يتلا

 ريغ ءىثل نوحلصي ال لذاسأ ةلقاند مهنإب ةيصوصحلا هسلاجم ين مريمي ذخأو

 باوبالا ةسارح

 ةثالث كاذ ذا زوابت ال هرمعو نامء هنبا امد ١©.ه ةنس رخاوأ ىفو

 بقلب هبا لسوديلع هلا بص هللا لوسر تا ألما سؤر ىلع لاقو اماعرششع
 نب نامع ىسرك ىلع سلجيو امبار ةفيلخ نوكيل حشرم هناو ( نيدلا خيش )
 ناوضرلا بئاحس هيلع نافع
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 مدد

 تكسف داع ةفالخلل نامع هنبا حيشرتهلهأ نيب يشداعتلا نلعأ نا دميو
 اذه جولو نم هرذح بوت هاخا نال دمب اهنع ماكي مو ةلأسلا هذه نع
 كسفن ىلع تبجوأ هفالخلارمأ ىف مالكلا باب تحتف نا كلنا هل لاقو بابلا

 ىلع قورافلا ةفيلخ واح ىلع دقت بجي كلذ ذإو ءافللا بيرث بسح ىلع ريسلا

 ةفالخلا نيب لوحيولح ىلعةفيلملانا دعبي الوناممل ةفيلخ لج ديرت يذلا كنبا
 ةيلو نعىشلاعتلا لدمف كننلخي نا هل ردق اذاهدالوأل ةئارو ابامجيو كنبانيبو

 سلخ ءافلملا ةيمهاو ةفالحلا يركذ سانلا يسا انت بابسأ يف ذخاو ةفالحلا هنبأ

 ىدبملاو رضحلاو لسو هيلع هللا ىلص ين ينلا نا ممل لاقو هلوح سانلاو موب تاذ

 هيلا سانلا برقا ديب نان وكيس ناطاسلاو كلملا ناو هدمب ةفالخال نابهوربخا

 نومبراتنا هل لاق ثيحة مج م ةرابعب هربخا لس وهيلعالا يلص يتلا ة ةرم لاقو
 اموي نوعبرأ مأ اربش نومبرا ما اماع نوميرا يأ نيسميرالا نم مهغب مف

 اذامل لاف ارضاح يبوجنلا نبا ناكو ءاكبلا ىف نيقلعتملا نم هلوح نم ذخاف

 ىثياعتلا ممل لاف ةنس نوميرأ انديس مكح ىنس ناانءاس دقل اولاتف نوكبت

 يقيل هناف اموي نيمبرأ وأ اربش نيمبرا وأ ةنس نيميرأ ىمكحونس تناك ءاوس

 ىلجأ نم قاب وهام ريغ اهياعق ب مل ةعاسلا ناونمؤم ضرالا هجو ىلع يدم
 همس تنب نامثع هنبا يئياعتلا جوز 86.0 ةنس ىأ ةنسلا هذه ىفو

 تالايررشعيلا ركبلاربم ضيفخت ىدبملا انستا ديلاقتلا نع مغرلابو بوقمي
 هدعوتو ساسعالاىلايل ىف تالافتحالانم هريذحتو تالاير سيلا بيثااو

 ةبنالا راهظإ ىف يئيامتلا ىلاغت ةمراصلا ةبوّتملاب دعاوقلا هذه فلاخ نم

 ةبدأم نيسخ وحن تبداو حارفالا تميقا ثيح هبا نا رقب لافتحالا ىف

 بدًلامذه يفةممطأالا ةطاس عمو نيوعدملا نمنيفلالاوحن ةدحاو لك رضح
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 اهتاّقف تنلب دق تاز ارضملا ضعبو رّقلاو موحللا ىلع ةرصاق تناك وين

 لاما نم الئاطار اردق

 اهذخافرمحالا نبللاو رجآلاب اهديش ةريبك راد ةجنع ىبأ نادمل ناكو

 ةرامالا رهظمب يشيامتلا نب نامثع ربظ مثنمو نامثع هنب اهيف نكسأو يشياعتلا
 ردضايذلاب ومي هيخأ لدب هزروتسلو شويجلا ةدايق هيلوب نا هوبأ لواحو

 نع "اصقا ين يشياعتلا هوخأ عرشب نا نم ةفيخ سجوأو ةهاركلا نامل
 بيعيو ةوادعلاببوقمي همس رهاجي ذخأ ىذلا نامع هنبأي هلع ضيعتسلو هبصنم

 3 رهظ ةديدش تارظانم يلا امهنب كلذ ىقلأ يتح هيلع ريكنلا ددشيو هلامعأ

 بودي هيخاب قلعتلا ودي دش ةثيامتلا ايس ةراقبلا بارعالا لئابق نا يثياعتلل
 تافصا ةَتيقلا ىفو هءئانص داوتلا نم ريثكو ىحأ ًادايقنا هل نوداقنم ماو

 صالخالاو هئئالو ىلع مهبوأقق تعمجو ماوقالا ءالؤه تبذج يتلا ىهبوقمي
 هنئفثو هئاهد ةدشلو هنم ًاباج نيلأو ىثيامتلا هيخأ نم اتلخمركا ناك هنال هل
 اذلو ءاقرخ تناكف هيخأ ةسايسامأ ءوسن ادحأرشابب لاك عادحلا بيلاسأ ىف

 تعزفو هتبهربإ ةدئفالا تئالتماف توربو ةوقلا ةوقلا ربظم ريغب ربظي ال ناك

 سانلا ةيطعأ مامز ىلعاضباق ناكيذلا بوتسيهيخأ باج ىلا تلامو هرهق نم

 لصحو هءاطع لواننو ىثيامتلاهيخأ ةلءاغ نمأ مهم هاضرأن ف مهقازرا هديبو

 ىدؤبنا دعب هتفيظو ىلع [تمآ ريصي هناف فئاظولا ىلوأ نم ناك ناو هقزر ىلع

 نم بوقمي هلوانتي ناكام نأ يت أي سو لاما نم هيلع هضرتفام بوقمي ىلا
 ىثياعتلا هيخأىلاهلج مفدي ناك اهريغو فئاظولا اشر

 تاذ نوكت- بوم ءاصقا ةلواحم نا ىشاعنلا نَا دقو اذه

 هيخأ بناج ىف ةوقلانا ثيح هناوانمل بهم نأ ىشؤ ناكو ةئيس ةسبنم
 2 يسسربْسس 0 أ #>#> _-_-_-_---7طش#عط»س سمع
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 ريغ هل مالو بش ىذلا هنبا ريس نم هملمي ام الضف هببأج ىف اهنمح جرا تناك

 اهروبظ ذنمةيودبملاا عم رلا برشو صقرااىلايل روضح ىف ىنافثلاو وهلا
 طايسلاب دإللاك نهيلع ةديدشلا ةبوقملا تنسو تاصقارلا ىلع ريكنلا تددش

 ماكحالا هذه اهئسن ةيودبلا نا ةَميَمْا ينو لاومالا ةرداصموا نا راقلحو

 نادوسلا دئاوعحبقأ نم ساسعالا ىف ايس صقر ةداص نال نم تنصحأ

 نم ريبك ددع فافرلا”ةليل يف عمتجي ذا ةيمو.لأ بادآلل ًاساسم اهدشأو

 نوربنطيو فيفخو طسوو ليقث نيب ةفلتخم مانلاب نونغي تايتفلاو نابشلا

 نهض نمو تايتفلا صقر مث رودصلا ةجرشح اهماك ةجيزم تاوصاب

 ضرالا سمت نبسؤر داكن ىتح نهروبظ نينحبو ماننالا هذه ىلع سورملا

 اهلوط دلج نم رويس نبئاروع ىلعو ىلا ريغ اهيلع سيل ةيراع نبماسجاو
 هذه ىدستو ةصقارلا ةروع اهلالخ نم يرث ارتمتنس نيرشع نم لقأ
 ةدم سورملا لزنم ىف ارمتسم ءاننلاو صقرلا لظيو ( طهرلا ) رويسلا

 فاذزلا ةليل نهالوأ ةليل نيعيرأ

 بح ىفكتبتو راقولا حرط يذلا نيذلا خيش نامع رك ذ ىلا دمنلو اذه

 نيربتطملانيننلا نمريبك اددعهاوح عمجو صقرلا لايل فرمسلا لاو تاصقارلا
 هريس حيبق نم هيلع فقيام رابخأ يثيامتلا هدلاو ىلا عفري بوسي همت ذخأو

 الا قسفلا باوبأ نماباي كرتي ملو روجلا برشو تاوبشلاءاضق ينهلاسرتساو

 مالو ىسماو نيكتبتلارورظودللابو رضو ةعالما حسم يف ربظدنا ةلجابو هلو
 اريبك اددع هلوح عجو لال عضباب عتقلاو هبجمأ تنب لك باصتغا ريغ هل

 ناك ث هلع مدالوأ نونفخم سانلا رئاسو ءارمالا راصو نيئنخلا نم

 مادخو سارح ةنصب مهذخأب المت هحاج حبكل هوبأ لمعي لو هل

 ين“ نادوسلا «70و

 ىهدوهلع 0 ١



 اللفلاو
 تاهج يلا ممدعبيو هلامدث ضعب ىلع ضب تاقوالا ضعب يفزاكهنا ىوس

 ءاوتسالا طخ

 هنورادب اوناكف تاهل ءارماو ةابجلا ىلا هدب تاء دم دقو اذه

 مهرذحي ناك بوقءي هم نال هرمأ نم ةريح ىفاوناكو مرش ءاقنأ ايادهلاب

 لام ا تيب نم أئيش هئاطعإ نم

 يف ىرسأ اوذخأ نبا شابحالا نالغ نم ةئامبرأ وحن يئياعتلا عجو

 هنبال قاع مولمجو ةعيركلا لويملا مويكراو شابحالا بورح

 ةراقبلانابش هراوطاو هقالخا ميمج يف نيددلا خ خيش نامء وذح اذح دقو

 نيننلاب ةيماغ مهداوقو ممئاصأد ود يرث ترسو نامرد مأ يف اوبش نيذلا

 نوهابتي اوراصيِتح رولابرشو والاو فرثلا ىف ف ميك اوسمغناو نيربنطلاو

 امو نيثنخلا ىلع مالكلا يتأيسو تاركنما هذهب طم موضع رخاشبو كلذ

 بالقتالا نم مهلاح هيلا تراصام مث نييودبملا مايا ىف هب نولماعي أوناك

 ةراقبلا نابش نم هبارضاو نيل خيش نامع دبع ىلع
 هرطاشن ب ودمي هيخأ كرثنمهل صانم الذا ىأر يثياعتلا نا لصاملاو

 لينل هحيشرتو هنبا ناش عفر هحومط نع مغرلاب هكلم يف ناطاسلاو ذوفنلا

 ءىثث لك هللا ددو هدمل نم كلملا

 لامعلاو ةابجلإو جا رخحما يلع مالكلا
 مهدئاوعو نييودسملا تاماظن ركذ ىلع هيف ينأنل بابلا اذه اندتع

 ىلع ئراقلا في بابلا اذه نمذا لاملاو ةابلا نييمو جارملا ةبابج ىف

 لوقنف ةأمللا نيبمثو جارملا بيلاسأ فرسيو موقلا تاماظن
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 فلفل

 لوالا مسقلا .نيمسق يلا جارملا ةبابج ةيفيك ىف ةينادوسلا دالبلا ملقا

 تيب نيمأل ةطل سالو مهتاراما ىف لالقتسسا هبسش محل نيذلا دالبلا ءارمأ
 نحر دبع ةلقثد ريمأ اوهنقدناهمك نادوسلا ىق رشءارمأ ءالؤهو مهلع لاملا

 هفلخ نمو ةجنع ىبأ نادم تايالنلا شج ريمأو هوفاخ نيذلاو يوجنلا

 ريمأ كل ذكو هتافو دمب هفلخ يذلا دم دومو مدانامع نافدركو روفراد ريمأو
 ةرئاه ىف نوغنبونولتقي ثيحي مهلامتأىف لالقتساهبش مهل ءارصالاءالؤهف ربرب

 دحاو لكلو ميلاقأ ةدع لطنوكحو ةرارج اشويج نودوقب مهنال مهذوفن

 يذلا وهو هتراماب صاخ ىطرشو نجسو صاخ لام تيب ءاسمالا ءالؤه نم
 هنصإ تحن يتلا ةيماملا ىلعدلام تيب يف عدتجب ام قفيو هفرط نم ةابملا ندي
 نامرد مأيىلا م .هدالب جارخ نم» ىثلاسراب نيذلكم ريغلاملا سهاظ ىف اوناكو

 بوت يلا جار انمهنوعمجام فصل نم رثكا نودؤي مهلا ةقيقملا نكلو

 ةميقلا ناف ءازنغالا هحأ لاومأ تردوص اذاو اياده ةفصب يثياعتلا ىغأ

 ناك لاوحالا عيجج ينو هنباو هيخأو يشداعتلل اهتمرب لسر“ تردوص يتلا
 لايرلا يعونو ملال ةضفلاو بهذلا عون رم ةفيلملا ىلا ل سري ام

 . ىثيامتلا يلا فانصالا هذه بحأ بهذلا ناك ناو ىواسفلاو ىديجملا

 ةرشع نونلبي نامرد مأ لام تيب نيمأ مهيمي راذص ةابج يناثلا مسقلاو

 موطرحلا يتيريدم ماسقأ نم امنق هذوفن ةرئاد زواجتت ال باج لك ةابج

 نامردمأ لام ثيبل نيميات ايقب ناذللا امه ناملقالا ناذهو رانسو

 منفلا نمةيشللا ةاكزو ب وبلا رشعنع ةرابعومف يحي ىذلا جارملا اما

 نم لكن م ارهق امنوذخأي رطفلا ةاكزو ةيعرشاا ةضيرفلا بسح ليالاو رمبلاو

 لاما ةاكزو رطنلاةاكز ىدأ هنا ديفتلاملا دحأ عيقوتب ةميسق هديب سيلو مهبرص
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 فلفف ل

 لاموذ هنا نظي نمو راجنلا نم ارسق ذخؤت
 اوناك مهلا ةقيتحلا نكلراهاظ اهربداقمو نيبودبملا جارخدراوم هذه

 هنا يكرم ىلع اوعدي مل اذا اذهو بوبملا لوصحم ثلث نم رثكا نوذخأب

 اهلك هلاومأ ةرداصم يلا كلذب اولصوتيل اناخد لمعتساوأ ار برش

 ةمدقلا ةلسلا نم لاير ىنلا بوقمي ىلا هيبمت لبق يباجلا عفديو

 بوقمي ةبتكل لاير ةئامسخ وتو لاملا تيب نيمأ يلا لاير ةئامسخل وحنو
 نم سماوالا ردصت مث لاير فالآ ةثالث ةلجلاف بوقتمِي باجحو لاما تيبو

 ةنس لك نم مرح رهش يف نامرد مأ نورداغيف ةابملا كئلوأ نييعتب ىئيامتلا
 ىتأ باج لك يدؤيف ةجحلا يذ ربش نم ىلوالا رشملا يف اهلا نودوميو

 ةيشاملا ادع ةلئلا نم بدرأ فالآ ةسخل وحنو بوتس ىلأ لاير فلا رشع

 نجهلاوةيلهالا رمخلاو لويملان م ةديملا يئاكرلا ادعو منملاو رقبلا عاونأ نم

 ناسحلا ىراوجلا كاذو اذه ادعو

 لبولاو بوتس ىلا هلك لاملا اولسرأ سانلا دحأ لاومأ ةابملا رداص اذاو

 اهناأيش ولو ىنخا نم لبولا مم
 لاير فلا نيرشعو ةسخ غلبي ناك بوّتسي هلوانتيام نا لوقلا ةلجو

 ىثربام ادع لالا تيب يلا ردتلا اذه لثم دقت نع يباجلل صيحمالو

 اهناف لالنلا امأ لاير فلا نيتسس وحن عومجلا نوكي لاملا تيب نيمأ هب

 تواوانتي هناوعاو هشبتكو يباملا نا مث اهترثكل رصح تحن لخدنال

 نولهأالا ثيح لمملا ةدمم+امفن ادعةميقلاهذه فصن نع لقب الام لاما نم

 مهباودل فلعلاو محل ةيذغالا ميدقتب نوفاكم

 نئازخلصإ ناك ةوشرلانم ب ومي هلوان ةبناك ام نا ىراقلا نتوفب الو
 7777777777ببطبطط7الللا
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 «دمعو
 فثيفطلاب الا هنم بوعي ' عفتنءال ثيحب ىثامتلا

 نودب ىثياعتلا يلا اسر لاملا نولسرب ةراقبلا ءارسعأ رابك نم ريثكو

 نئازخ يلا نادوسلا ةورث تلوح اهاندرس يتلا بابساللو بوق ةطاسو

 سيل مقدملا رقنلا نوساقي نولهالا تايو هتلببقو هدباو هيخأو يئاعتلا
 موضرأ رام نم محل كرت”تناكةيو دبملا تيلو هنوسرحي امريغلاملا نم مهيدل

 هللابالا ةوقالو لوحالو ةيرورضلا مهجئاوحم موق ام

 نيشخلاركذ

 امبرو مهسنالم ىف ءاسنلاب نوهبسشتي نوئنخم نادوسلا دالب يف دجوب

 ةدايقلا ةنبمب اوموتيل تاسموملا نك اماىلاذووأب مهو نبلثم مهروعش اولدس
 ىراولا نم نهرثكا تاسموم نم نادوسلا دالب نم دلب ولخت الو نييلا
 باتكىف ءاجدقو ربشلك يف أبئاداب نمي ةببرض نييلاوم نييلع ضرفب ىتلأ
 نادوسلا لهأموجو مه نيذلانهيلاومو ايانبلا كنثوأ ركذ (رانلاو فيسلا)
 هذه نا ل عينشلا لمفلا اذه ايائبلا باكترا ىف مهدنع بعالو مهؤاينغاو

 ةرهاشملا ذخأ نم نوفن أب ال اذلو نادوسلا ىلاهأ دنع ةلصأتم ةميدق ةداملا
 : يراوملا ءالؤه نم

 دم ةييئازلاو ىنازلا ىلع ةيعرشلا دودملا تميقأو ةيودبملا ترها انو
 سمأ قبو ايابس ةفصب نهك الم نم نهوبصتغاف اياغبلا ىلا مهي دبأ نويدهلا

 ةيرسلا روجفلا ةنكمأيف مهفرحب نيمئاق اولظ ثيح هيلع راف نيا
 نوجسلا تالظ ىف مهجزو مهم تائم ىلع ىثيامتلا ضبق 1.4 ةنس ينو
 | امارح مييلع لعجو مهياتتسا مث كالحلا ىلع اوف رشا ىت> لاغشالاب مهب ذعو
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 « ا

 ءاسنلاب هبسشتلا اوكرتف دجاسملا يف سملا تاولصلا ةبظاومب ممرمأو ءابقرو

 طخ ىلا مافنو اضيأ ممم نيريثك ىلع ضبقهنا مث ديدش لجو ىف اوراصو

 اهوخلبب نأ لبق قيرطلا يف ميفتح اوقلف ءاوتسالا
 مموكر تدق نيئنخلاب نيلكوملاو ءابقرلا انيأر ىتحتاونس عضب اثبلامنكلو

 ءاسنلابهبشتلا نم هيف اوناكام يلا اوداع دق نيئتخلا كئاوأ يرن انرصو مهنأشو

 نبدلا خيش ناملع رود نكس ممم ليل, سيل ددع راصو روعشلا ءاخراو

 ميهاربا هوخأومربتا ةعقو ريسا دما دوم مهنمو ةراّبلا ةبيبش نم هءارضا و

 تايغابلا تالحمر يغيف نونكسلال اوناكنا دملو نيثنذملا, سانلا قلعتف ليلخلا
 سانلافورغ الو داوتلا لزانمو ءارمالا رود ماوأمراص تاسمولا ءايحأو

 مهم عجنيذلا نيثنخلاب هقلمت ىف يلادت دو دما دو# ناكو مرك ولم نيد ىلع

 روثراد يلا صوخشلا يف هنوتفاري مهنم ادحاو نيرشع نم رثكا هلزنم يف

 : : نامرد مأ يلا أامجار هلوفق ىدل هممزودوميو

 بامصأ نوثنذللا راص م نمو ( طيلقع ) مدا ثنخلا ىلع نوقلطب ةراقبلاو
 مهنا ةلطايوءامالا رئاسو دمحا دومو نيدلا خيش نارثعدنع ةذفانلا ةملكلا

 ءارمالا كئلوأ راصت>ءارمالارئاسو نارثع دنع مهتءافش درئال ءامفش اوراص

 نيتتخلا كنلوأب مهضمب نورظانب نونوتفلل
 دحا نا مه راصتنالاو نيئنخملل نيدلا خيش نامع برق نم غلب دقو

 ناك يتح مهيلع ةأطولا ديد ش ناكو نيئنذملا ةبقارم نيلكوم اوناك نيذلا ءابقرلا

 مهيلع ةببقارملا ةداعا دوي هنأ مهب هدنع مواضمب هامر هانركذام مثرمأ نم

 ديدش ءانع دبب الا هلطي لو هنجسو هيلع ضبنف
 مهلا اواكويل الا مهلزانم يف نيثندلا اووأب مل مهنا ءارمالا كئلوأ مصزيو

 1 د جس م سسسمح سس سس سس ص م ص سس سس ل ص م ل مس ما
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 مسهمز لع منال لالدلاو جننلا بيلاسأ ىلع نوبيردتو مهناسن بييطت ع

 باذلا نم حبقأ مولع هلقنحص نا رذعوهو ءايشالا هذه 0 نم ف رعأ

 نيلفملاءارمالاءالؤهن و رطاشد وءاسنلاب نوئتخلا كل وأ عن نأ ديببالهنال

 ة.هت راضواب خنطلتلا نم ءارمالا كنئلوأ ةمالس دمبتس لقملا نا 6 نوبةوظملا

 اهنم للا انذاعأطاوللا

 يبوجنلا نبا لتقو ةلقند ثداوح

 ركذن انهو ىوجنلا نمحرلادبع لوصو ريغ ةلقاد ثداوح نم ركذن م

 لوقنف افلح زاتجا نادمب هكلبمو اهم هرفس يلا اهتداوح ةيقب
 هدع ناك ةلقند ىلا اهنمو ربرب ادصاق نامرد ما ينوجنلا نمحرلا دبع رداغ ا

 مدالبب اوتمللو هنعاوقرفت ربرب يلا لصو امل هنكلو افلأ نيعبس هتلتاقم

 وحن مددع غلبي نيذلاةيداهملا ادع لتاقمفلأ نورشعالا منمهعم قبب مو

 قطصم ةدايق تحت ةلمند ىلا ربرب نم مهلسرا دق ناكو لتاقمفالا ةرشع

 نيذللا ةجنعابأرو رسوةما اركمدأ ةيداهملا كتل اوأ داوق ناكو شيما ليكوةرابج

 ةلقثد ضرأ امبءادقأ تئطو امو ةفلاسلا مايالا يف ةموكمحلا ةيدنج ين اناك

 اهب قاحللا يلا امبايم دتشا ةموكملا دودح نم نييبرق امهسفنأ اوأرو

 داوقلا رانصباممتجاف نيبدبمل لعةعاطلا اصع قشو ةروثلاران مارض يلع ارواشتف
 اونيعو ةرغ ىلع مهوذخأيو شيواردلا اوتفاب نأ يلع اوفلاحتو امهب نيسؤرلا

 ةبنر هودنمو ةمارك (اشاب) مد ب وبقلو مهلعاماع ًاادنموق ةمارك مدآ

 ءاوللا مهءاول اومسو (يالأ ريمأ )ةبر ةجنع ابأ رورس اوحنمو ءاوللا ريمأ
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 هدنعو روتقلاب هل يم لباق يذلا يئياعتلا ىلا لامو هرقتحاو فيرش ةفيلملا |
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 فلفل ِ

 همس دحاو مهني, نمو بترلاي طابضلا ةيقب ىلع هاؤالا ريمأ نسحأو عيال

 ةبّتر هحنم ةيوبدحلا ةموكملا نم نان مزالم ةبن را [ئاح ناك دمحم هللا دبع

 مهريخ م هنكلو هصخشل ىربك ةناهإ هدعو كلذ نم ءاتسا مزاللل

 بترلانم هيه شيام هوحنمل ظيغلا نم هلخاد اع مهريخأ ل هنا ىلع . هثايتساب

 داضر هنوكس اولافت تكس هنكلو

 اومسرو سلغلا يف شيواردلا ىلعةبئولا ىلع هناوعاو ةمارك مدآ عجأو

 نكلو هونيع تقو يف اوعمتجي نا ىلع محلزانم ىلا اوفرصناو موجملا ةينيك
 هربد ام هريخاو هراجج ىنطصم ىلا دمت هلا دبع بهذ دف اودراام محل مي ل

 لتاقم ةنامسخ لسراو سراف ةئامسجو افلا هلوح عمجو دلا صمقتف ةيداهجلا

 دبعب ديشتسا اركناف الئس نا دمبو ةجنع ىبأ رورسو ةءارك مدا ىلع اوضبق
 قانعأو امهقانعا تب ءرض مث تيكو تيك استربد ايكنا امل لاق يذلا دمج هللا

 نيرا دبع ريخعهرابج ينصم ل سرأو مهعم نبذل داوتلا نم نيرشع وحن

 ةلأسملا هذه ذختأاف هضغبب نمحر لا دسبع تاكو ةئداحلا هذبب ىوجنلا

 يناطصم هن عامرامم ةيداهجلا ؛ "يربي ىثياعتلا ىلا بتكف هنم ماقتنالا ىلل ة ةعيرذ

 يوجنلا نمر ادبع ىلع ىثياعتلا درف'“ىبس دصقل الا 7” هنا ىعداو هرابج

 مل كسفأم ناو هرايج ينامصم هلاقام ةحصب هئربخأ ةيوبنلا ةرضملا نا الئاق

 هذه رثألعربرب رداغ ىذلا ىوجنلا نمحرلا دبع لاق م دصق ءوس نع نكي
 اهب هشويج تلماكتو ةلقثدب ناو -ةبداحلا

 ناك ىذلا في رش ةفيلخلا بزح نم ناك ىوجنلا نا ىل انمملأ دقو اذه
 نع بغر هنا يموجنلا سمأ نم ناك دقو هلالحمضاو هسمأ ي شالت يف ىم د: ينثباعتلا
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 كليفر

 هلب عم ةيرطف ةطاسب اذ يوجنلا نبا ناكو و اهكترع ءاردزالا بجو ةنايخ

 يئياعتلاًمازام ينبو هذه هتوفمل ناسي لف

 موديق دعاسم ىشراعتلا بدتلا ةلقثد يلا ىوجنلا نبا لصو نأ دميو

 نوكيل ةلقند يلا هلسراو ةراقبلا نم مهلك لئاقم فالآ ةمضب يف يراثبلا

 ىوجنلا نمر دبمل اليكو

 هل مدقف هلزاع موي تاذ يموجنلا هراز ةلقثد ىلا دعاسم لصوألو

 هيف تأدتبافابناج يموجنلا هنم لوانتف اخضيئرز هيف هل سدلسملا نم ارش
 _ || كالحلا ىلع فرشا يتح ةلعلا هب تدتشاو هراد مزاو ممستلا ضارعا

 ناك يذلادعاسم نيبو هنيب روفنلا دتشاو رطحلا هنع لازو ينوع ةدم دميو

 ىموجنلا نباءاكشف هلكش يملا تامفن لدمت ةظهاب تاقفنس لاملا تيب نيمأ ب لاطي

 دئاق تأ لثم ةمهبلا تارابملا ريب هبواجيال تاكيذلا يثيامتلا ىلا

 نيب روفنلا محتساف اكنيب كرتشم نمالاو كليكو وه امنا دعاسمو شيجلا

 راصو امتلك تقرفتو امهني برملا باشتنا فيخ ىتح يعوجنلا نباو دعاسم أ

 ةدح ىلع هدونج ضرعتس امهنم دحاو لك
 شيملارادرساشاب ليغنارغريسلانا ىوجنلا نبا ىلا يمن كلذ نابا ينو

 ركسعم وهو افلح بونج يف شيواردلا ركسعم ىلعموجملا ىوني يرصلل
 بتكف ص رص ىلا مدقتلا يف هنذأتسيو ريا ىشياعتلا غلب لسراف (صرص)

 ناسرف عيمجم (دعاسم ثمباف ةهاقنلا رود ىف لازتنل كنا لوغب يشداعتلا هل

 صر يلا ادعاسم يوجتلا ذفناف سراف فال ةنالث ءاهز مهو شيما

 ناب هوربخاف افلح نم نيمداق ةيودبلا سيساوجي ير

 ناكو دعاسم عانراف قب رطلاىف كل نك امرهناو ةريبك ةوق هعم ليفنارغ ريسلا
 و
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 «دمط

 ءريخاام لثم هوربخا رخأ سيساوج يتلف صرص ىلا م دقت مثاديدعر ًانابج

 عباتف شيلا ىلع هيراقأ دحأ ناغتماوةلند ا دامو يبا كر وول +

 نتلإو ةلقثد ىلا امجار لفق مث هقبرط ناديك فداصي ملو صرصيم ا هريس

 اهرابا أ فاشتك ال ( تارملا ) ءارعص تدصق ىتلا ةيرصلا شوبجلاب

 نامرد مأ ىلا يوجنلا نمحرلا دبع ىثياعتلا ىعدتسا ١ © ةنس ينو

 ملت ال لشنم لج كل هل لاق ىتح '”الملا مامأ هريتحتو هيبنأت نم رثكاو

 رارج شيج ىلع كتبالو نع الضف كدالوأو كنتأرما ىلع ةيالولل
 ىدسلا داوق مظعأ نم ناك ىوجنلا نبا نا ىضم ابف انرك ذ دقلو

 ةرضحلا نا لوق. ةديدع تأرم هيلا بتك دفو ةلزنم ربكا هدنع ممل نيذلا

 ةفيرشلا ةبالل ارسفم موطرملا طوتسموب هل لاقو مالسلاكيلع رقت ةيوبنلا

 مهنمو هبحن ىضق نم مف هيلع للا اودهاعام اوقدص لاجر نينمؤلا نم )
 ىذلا رونلا نب هللا دبع وه هبحن يضق ىذلا نا ( اليدبت اولدب امو رظننم نم

 يوجنلا نمحر لا دبع وه رظنن, يذلا ناو ( فيرجلا )ةمقاويفهلتق ربخانرك ذ
 تطقةس فيكويدبملا دنع يىوجالا نب نمجرلا دبع ةلزئم تناك فيك رظناف

 نه ءىشب اتدصم نكي مل هنأ هلامفأ تأبنأ يذلا يئياعتلا دنع ضيضملا يلا
 يف هل اكراشم ناك لب هبيذاك | هنك ىلع ًافقاو ناك هناو هتاص رخو يدبملا ىوعد

 اهقالتخاو اهعضو
 ةبهالا ذخاي ىعأو ٠0# ةنس رخاوأ يف ةلقثد ىلا ىوجنلا نبا ديعأ مث

 2 ةلطاممىف ذخأ لب اهلا مدقتب ملو 17.5 ةنسهيلع تلخدفرصم حتنل

 هلمع نم ةلامتسالا دوو

 0000 ةعامملا تشف ١م. ةنس طساوأ ينو
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 كلف

 ميكدلا سنوي نيبمتو يوجنلا نبا لإ زمب ارمأ يياعتلا ردصاف ةلقثد لهأ ىلع

 ةلقثد ةرداغم ىلع يموجنلا نبا هاركاب روكذلا سنو سمأو هلدب يشياعتلا

 رصم حتتل
 ىموجنلا نمر لا دبعذافنال ىشياعتلا تثمن ىتلا بابسالا نم ناك دقو اذه

 بتكلا نوثمب اوناكناوصأ ةيريدم ناكس ةرفامملا ضعب نأ رصم حتف ىلا

 مش ربص غورفب نورظتني مهاوهل مءالو اهف نوربظي يئيامتلا ىلا امابت

 نومدشو ةلناقملا نم ميظع ددعىفهنوةليس مهناو مهدالب يلا ةيودبلا شيج

 نا نم هل ربظام عمالك نادو لا ينةعاجملا ىثفتو تاوقالا نم هجاتحي ام هل

 هلوح نم هشيوارد تقرفت دقو امس هملظ نم صالخلا نودوب نيلهالا

 هيلع راشاف فالآ ةمضب نم رثكا نامرد مأ يف مهنم هعم سيلو يسمأو

 ةوق فعضلا نم ربظيل رصم دودح ىلا يموجنلا نبا شيج ذافناب موطعل

 6 هنال يياعتلا هيلا يمسن امم يموجنلا شيج كاله ناك يرخأ ةه نمو

 داع نا دعب ىموجنلانبا ناكو في رش ةفيلخلا بزحن ءناكلوقلا نمانل مدقت
 يلا ميكدللا سنوي بتكف هن تسكتناو ضرما هدواع دق نامرد مأ تم

 هباجافرطخلاب ةرذنم هتلاح ناو شارفلل مزالم ىموجنلا نبا ناب هربخم يئياعنلا
 ناب هتربخا ةيوبنلا ةرضملا نال شيلا ماما هب اوريسيو شعن ىلع هولمحي ناب

 شيملا ماما هوريس شمن ىلع ىىوجنلا نبا لدخ هدب ىلع نوكيس رصم حتف
 لتاقم فلا رشعانلا هممو ةلاقند نم صخشو لئارسا يبب توبات هناك

 نينليك هتلتاق» نم لتاقم لكل يطعأو ناببصلاو ءاسنلا نم اقلا نورشعو

 ماي ةعضن هيفكي ال ردق وهو ةرذلا نم
 (نيغرا) همسا ناكم دنع ةموكحلا دودح نم شيواردلا تبرتقا امو
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 « نعوذ

 نيذلاهتلئاقم فصن وحن لاتقلا ةحاس يف طتتدف ًافينع اموجه ةيماملا هتجاه

 جيلا يلا قاسن منك مهب . ةءاجلا كتف ةدشل اوراص

 لسرأ أ يوجنلانبا عم اوناك نيذلا رك كحضملا نمو

 ناي يار عل رمد مأ ىف هيراقأ ضمب يللا ابتك

 ا

 امو رافكلا دودح نم ةبرقم ىلع انرص ثيح هب دوزتلل قابلا ترخداو

 نم لقع ةناخسل بجحاو ةوابنلا هذه رظناف ها رصم حتفأبنتأب بيرق
 رصم حتفي فيك قابلاب دوزتو هسرف ما نم ىشمت

 ليفتارغ ريسلاب ىقتلا تح هشيجي ىوجنلا نبا راس( نيغرأ )ةمقاو دمبو

 هشيج قزمتو ىوجنلا نبا لتق ثيح ( ىكشوط ) يف شبملا داق اشاب
 قزمم لك

 اهليصافن ىلع اوفقو دقو نيبرصملا دنع ةمولمم ةمقاولا هذه تناكألو

 اذه نع ةدايز اهنعءىث دار. ال ةجاح الف

 مدع ربظأ هنكاو اس ناكف ىثياعتلا ىلع نالذملا اذه هيأت اما

 يثياعتلا ٠اسن يدحاب فلّوملا جاوز ركذ

 ةالصلا ىف يتبقارم هيلا لكو يذلا يراقبال يثياعتلا ىندلبمأ نأ دمب
 سانلا ماكي ذخأو رطل ةالص ءادا دب دجسلا بارحع ىف سلج روهش ةعضب

 رهظيس مهل لاقدلا اهلجنمو ملسو هيلع هّللا يبص يبا اهب هربخأ هنا مز روماب

 هفاصوأ ناو هيلعهمالسو هللا تاولص ميرص نب ىسع حيبملا هنأ دي باذك



 ش «اداط

 هلاوقال ايغصم تنكو ىرصم باذكلا كلذ نا هلوحنمهل لاقف تيكو تيك

 لاقف هجولا ريدتسم ةثللا مخض ةماقلا ريصق والا ضرأ هنا لوقب هتعمسف

 ىنلخادف كيلع قبطنت فاصوالا هذه نا ينحزامب ارس روضألا ضعل ىل

 عم ينأ ينع ةيغاطلا اذه غلبأ_ شاو بر ىسفن يف تلقو ديدش لجو

 "ىلع ضبقلل اقبرط اهب دبمل هذه هتلامم لاق هناو ةوذك الا هذه ءامدا ىلع

 يربظ ثدنساو دجسملا يف تسلجو ىنقوم نم تيحنتف . يب عاقبالاو

 تملمف ىزوف اب لوقب ايدانم تممسف راكفالا راحب ىف قراغ اناو طئاح يلا

 يور ىف مقوام ققحن ينكشأالاناو تقو ىلع بهذف ينوعدي ىشاعتلا نا

 ىثباعتلا ةروصمم تنلب ىتح ارسم تيشف يب ليكتتلل نآلا وعدم ىناو

 لاف هراد باب ىلا انيشمو يدب كسمأو ابنم جرخو هيمدق ىلع ماق ينآر الف

 حيسلا هنا يصديس هنا هنم لاق يذلا وه ةفيلحلاهكسمأ ىذلا نا بير ال سانلا

 همالسو هيلع هللا تاولص مبرمنب ىسيع

 مأ تلف ىزوفاي يل ابطاخم لاقو يعم فقو بابلا دنع انلصو الو

 ةبدؤم ةأرسما كجوزأ نا ديرأىنا لاقف مالسلا هيلع ىديملا ةقيلخ يديساي
 هل تلقف يناسل يدحا ىهو ةعروتم ةئبدتم قاملا ةنسح ةيرتلا ةنسح ةبذبع

 نم عثاملا امو لاق لب تلتف ةدحاو ةجوز كل سيلأ لاف جوزتم يننا ىديساي

 سيلو عقدم ريقف ىلأ ىوس منام ال تلتف عيرأ وأ تاجوز ثالث كل نوكي نا

 هلا نال كلذ ىلا تفنلت ال لاف نيتجوز تابجاوب مايقلا ىلع ىنتواميبسكىل

 ىاالوميل هراتضأمت برأ ال اناتلق كلوقام يل لاق مث دابملا قازراب لفكتم

 مث ثيدحلا اذه نم ءىثلا ادحأ ريختال ىل لاق مثاهيف كل للا كراب لاف || .

 ةلماجلاب مهفرصأ تنكف يننولأسب ىلع سانلا "اكأكتف هلزنم لخدو ىنكرت
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 مانو

 هتبنم ىشخم أيش ةفيلخلا ىل لقب مل ممل لوقأو
 هممو اسلاج هتدجوف هراد يلا ىنيامتلا يناعدتسا مايأ ةعضب دعلو

 سوللاب ىنرمأ هدب تلبق نادمبو نارخآ نايسضاقو ىلع دسجا يشاقلا
 مامطلا رضحأ هنالغ دحال لاق مث ةثالثلا ءالؤه يناجي ضرالا ىلع تسلخ
 ةيمابلا نم عنصي يذلا خيبطلا نم ابمادا ة :رذلا ريم ةءولممةمصقب ءاخ

 ةمطقلا نزو غلبي محللا نم عطق سمخ ةعصقلا هجو ىلعو ( هكيولا) ةفنجلا
 لكل عفد مث يزوفاي هذه ذخ لاقو اهنم ةمطق ينياعتلا لوانتف الطراهنم
 ىدبيب ىتمطق تكسماف ةمطق ه..سفنل يقباو ةمطق ةنالثلا ذاضتلا نم دحاو
 لبالا ملل نماهنا تملعو ةجشان ريغ اهتدجوف اهنم أزج تشبنو ىنبا
 تدجو لكالا نم انغرفاملو نيملا ىديب لكآ تذخاو ىرسيلا ىديب اهتكسماف
 ىزوفاي رلمحت ىتلا ةمطقلا هذهام ىشياعتلا ىل حاصف خيبطلاب ةلولم يسبالم
 ةمطقب اوكربتيل تيب ل 1 يلا يقابلا لمح نأ ديراو يتيافك اهم تلك يمنا هلتلقف
 ىلا تفثلاو مسبتق ةفيرشلاءديب اهيا ىلوانو ىالوم تيب يف تنص يتلا حللا
 ذب هناو ىدهملا راصنا ةريخ نم راص ىزوف نا بيرال ممل لاقو ةاضقلا
 مث ىلع ءاننثلا يف غلابو ىلا تفتلاو ايندلا نم ءيش ىلا تنتلي مو ةيهافرلا
 عيرالا ىنلواثو هتمطق يب اهمضو محللا عطق نم مهيدي أيام ةاضقلا نم لوانن

 رادلا نم تجرخو يتبج يف هلم كستيب لآ ىلا اهب بهذا لاقو عطق
 ضراالا ىلع يتبج نم محللا تحرط نيراملا نمةلاخ قيرط يف ترص اذا يتح

 تيكمو اهواسغو ةببجلا اوذخاف يل قفنا امب مهتربخاو ىلزام ىلا تبهذو
 : دجسلا ىلا تبهذو اهتسبل مئاهريف ىل نكي مل ذأ تفج ىتح

 ةموكملا نصح دنع نامرد مال ةيبونملا ةهملا يف لزنم ىثياعتلل ناكو
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 «اجو

 يمنا لاقف هيلا هلوصو دعب ىناعدتساو رهظلا دعب موي تاذ هيلا بكرف ميدقلا

 دّقع ةرشابعب ولح ىلع ةفيلألا ترمأ دقو ةنيدملا جراخ ركسعم يلا بهاذ
 ىلا اهولقني نا نايصحلا ترمأ دقو اهرماب كتربخأ ىتلا ةأرملاب كجاوز
 ةفيلملا لسرأ سمشلابورغ دمبوهتوعدو هتركشف ةليللا هذه ىف كراد
 اهليكو تنا هل اةدامذهلكوت نم ةأرلا لأسيل مرملا لخاد ىلا ايصخولخ ىلع

 ريف اش ىلع ةفيلألا لمشب ملف عرمشلا قبط دما ةنيص يرجتنا رظتنا تنكو

 تشهدف ف رصئاواهف كلهللا كرابىل لاق مث ب باتكلا ةحاف ارقو هدب مفر هنأ

 دحا يل لاق مث ةنبلأ ربملل ركذ الولوبقالو باجيايف نكيمل ىذلا دتملا اذهل
 اولمحيل نيلامس ةرششع ترضحاف ةديسلا عاتم لجل نيلامح لسرأ نايصحلا

 (شرب) صوحلا نم ريصحو ( بب رقنع) نع ةرابع وه اذا هوجرخا مو ابعأتم
 تفرصناو عاتملا اذه نم تبجمتف شاملا نم نان ءالم هيف بشألا نمقودنصو

 ىلز ثم اثدصقو هلم دحاو لام عم
 ذا باسح فلا اهلابساح ةجورلا هذه نم افئاخ تنك ىننا لوقأ ىلا ىلع

 ىلزنم لخاد يف ىلامحأ لعايبقرو ينيب ىف ةفيلخلا انيع نوكتس اهلا نظأت نك
 لزتمهعادباو ىلزنمىفارسهلممتسأ يذلا ناخدلا جارخا, يلزنم لا ترم اذلو
 طيحب ىثياعتلا رام ىلع ةبكار سورعلا تءاج ةبينه دمبو يئاقدصأ دحا
 انردقو نيب رصملا يناريج نم ةعبرا تيعدتسا رادلا ىف اهل وخددعبو نايصخ اهب

 ارس فير ثلا عرشلا قباطي امب حاكذلا دمعات ددجو ربملا

 يفا ريجدحا يل مدقق ماعطلا نم اولخ ةليللا كلت ىف ناكىلزنم نا قفتا دقو

 نم امنتماف نييصخال هتمدقف ةرذلا نم ازبخو امادا ةءولمع انابطأ نييرصملا

 هأبا امهيطعا ائيش اهْنم كالما نكأ مل ىتلاهاردلا نم ةيطعزاديرباناك ثيحلكالا
 و سس ع سس ص سلس تس
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 «ادط

 ةفيلخ ةفيلخ مرح تناكة ديسلا هذه نا ملعا ( فيرلا داواب )الاقو ىنامشو امانف

 لايرليلا ةراشا ةبابسلاو مايبالا امهمبصأب اًملحو اذكه كينيع حتئاذ ىدهملا

 ريخأو اهردق قح ةممنلا هذه ردقمو كلذب فرام ىتنأب امهواجأ تنكف

 تولا يلا قاسأ ينناك يلزنم تلخد ليللا فصن دعبو نيبضاغ افرصنا

 أ ةمضب يعم تثكم ينل ةجوزلا هذه نه عزتلا نم ينالوئام ةدشل

 نع اهلأسأ لو ديدشلا رذحلاب تناك امل يتاماءمو اهرسمأ نم ًائبش فرعأ

 اهدلب نعالو اهتلثاع
 هماداو ةرذلا زبخ نم ًائدر ناكوارمممامطلا لواننل تسلج موب تاذ ينو

 كيكيي ذام امل تلقف اهنيع نم طقاست' عومدلا تيأرف ءايبوالا قرو نم

 راصنا مامط اذه امل تلتف مامطلا اذه ىرت امأ ةلئاق ماعطلا يلا تراشاف

 هتتفيلخو يدل هللا نمل ةلئاق اهتوص تمفرو ةربعلا اهتقنفت يدملا

 تشهدناف ىتسن ابلسو ىلهأ التقو ىض نع اكتهناذللا اهاسيلأ نييغابلا نيماظلا
 اهتأسف ىدبكاتتف نبذل بيحنلاو ليوملاب اهاوص ىه تمفرو ابءالك نم

 ينقم اكو دؤانرأ انأ نسح تنب انأ تلاقف كماقم ناك نيأو كلهأ م نم

 هاو اها فرعا ىتنال مسالا اذه اهركذ نم تبجعف موطرملا يف

 اهئاهجو نم راصو اهب نطوتسا موطرحلا يف كارثالا داوق نم يي

 تاقف ةيماس ةفيظوب ءاوتسالا طخيف يعم افظوم ناك ىلع همسا نبأ هل ناكو

 لهأ تيأرامةعاسلا هذه يل موطرملا طوقس موب نم تلاّمف راص اذام مث 3 اهل

 ةبذاك اهنا تننظو اهرمأ يف بيرلا ىلخادف تاومأوأ ءايحأ م له معأالو

 نا فرعأوةهاجولا نم امملامو اهاخأو اهدلاو فرعأ ىننا ثيح اهاوعد يف

 برقلابذونكسن اوناكمهلا ظملا نسح نمو ةايملا ديق ىلع مهن اهلهأ نم
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 « امو
 تظراو اهوقناع ىتح اييلع مرظن مقو امو اوال لاما ىف مهيلا تلسراف انم
 دعب ةيبسم مهنم تذخأبمأو اهددح يلع اوصق مث بيحنلاو ءاكبلاب مها او

 ريداقملا اهب تحوط نبأ ىلا اوعي مو رثأ لعامل اوذقي لف موطرحلا طوس
 دارأ ىتح هيف تلاز امو يشيامتلا ةيغاطلا تب ىلا تذخأ اهنا يه تلاق دقو

 نآلا يلا يتمصع ىف ىهوتنبب اهم تقزر دقوهنم اهصالخ هللا
 ىلع فعاضيو يناقش ىف ديزي امم ناك امر البقتسمفاخا تنك ىننا ىلع

 يثخأ تنكو اهريغ ةجوز مدقت اك يلزاك هنا ثيحرسالا باذعو لذلا عاونأ

 ين رك ذيال ءاقش ىف امهنيب عقاف ةرينلا ببس مبني فلملا قاطف مسي نا

 نمر يثك فصو ىت ايس ىذلا رسالا لذو شيملا فظش نم هيف عقاو ان امدبناج

 ياتجوز تراص ذا هاشخا تنكحام ينافك هلضف نم هلا نكلو هيورض

 ةيلستو ىنزحت اليو فيمخنريغ املل مالو اههدنع ةرينلل رثأ ال ناتخأ هناك
 ليالا نم ًارطشو راما نايضقت ااكف ينرواست ىتا رادك الا نم ىرطاخ

 ةفيفطةرجاب شيواردلل سبالما ضم ةطايخ ىف

 عمو تنجس ىتخ ًادرأ ىلا 'ئىدر نم لقتنت ةيشيعملا ىتلاح تناك دقو ٠

 نم جو رم اب "يلع هللا ”نم نأ ىلا قاف ولاوءافصلا نم هيلع اتناك ام ىلع اتيقب كلذ

 هناكم ىف هيلع مالكلا ينس ىذلا نجسلا

 كب يواسنهلا نسح يالاريملار كذ
 سماحلا يرصلا ءاوللا ىالاريم كب ىواسنييلا نسح ىالاريلل ناك

 ناكو نادوسلا يف ةئس نيرشع ءاهز هرمت نم ىضق ىرصم طباض هلصأو

 موي ودنلا هنم لخد يذلا ناكلا ةمح يبونجلا قدنحلا ةسارحب امئاق هؤاول
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 «ادحإ

 تلورم يااا نذل لو اودي ارح فر دل مو
 ايش ممن لو دودلا اطملاو ميهاربا ر م نانئاملا نامِجنصلا اهقدنملا

 لاغدأ ىلعييدبملا عم طاوت هناب ىواسنهلا كب نسح يالاريما ماهنا ىلاوعدي

 نسح لث«نمكلذ لثم عوقو ليختس ذا يبونملا قدنملا ةهج نم هشدوارد

 ةءوكحلا ءالو ين اوقدص نم ةصالخ نم وه ثيحىواسنهلا كب
 اديدش اباذع بذعو رسالا يف كب نسح عقو ةنيدمل طوس دعلو

 تناكوىدهملللاملا تيب نيمأ اممدقو ةيبسم هنثب .تذخأو هلاومأ تردوصو

 نم هلصأ مال سلا دبع همسا راجتلا ريهاشم نم لجر تنب يه ةجوز هل
 اهتخاب اجوزتم نأ تنكو ىرئاف ةراجتلاب الغتشم نادوسلا مدق بلح ةئيدم

 اهذخأ دعب تضم لئالق مايا دمب مث يتجوز تتامو نيتيبسم اذخاف

 ىمأ ىف هانلكو ىدبملا ىلا ىواسنهلا كب نسح عم اموي تبهذ دقو
 هثرضح نم انفرصناوهان ركشف نيتجورلا كنيندرب هباون دحأ ىماف انيتجوز
 نيذللا شيواردلا نمم ةعاج انردتبا ىتح رأدلا باب نم جرخم اندكامو

 ىلا ادع اذا هاشخم امب انودءوتو ةناهالاو برضلاب نيتأرملا نيتاه اوبصتغا

 يدبملا يلا بهذ مث نيتأرملا در ةلاحتساب بئانلا انمنقاو انفرممناف ىوكشلا

 رسالا ىف كب ىواسبهلا ثكمو رثأ هسالكل نكي مفانل يرج امب هلثو

 هحورتدات نا دمب الااهنلب امو هيمدق ىلعأي ًايشامةشبملا دالبيملا رفمأ ةنس ءاهز

 رم ىلعو رصمب قملو ةشيملا دالب رداغ مث ةقشلل نم هلام ةدسشل قهر

 يواسنهلا كب نسح تدبنا ةموكمحلا نأ وهو انشهدا ار بخ انممس هلوصو

 نود ةققيقملا ملعف اننا نيح ىف موطرملا ةئيدم شيواردلا لخدا هناو ةنايملا

 نرم ةريخالا ةعاسلا يللا اشاب نودرمغ رك ذلا بيطلا ناك دقو نيريثكلا
 هه سس
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 «ددا»

 رمح نم اهملع ىدبملا نوكي نا دب ال قدنحلا تاروع نا ى.لوق انعامتجا
 ناكا دمل موط رمل ىلعموجملا ينءامماعا ناذلا اهانهمأو دودلا اطملاو مهاب

 راسكنالاو ةعزملانم هشدوارد ب باصأام رثأ ىلع نافد رك ىلا رقبقتلل بهأتي

 ( حيلطوبأ) ةمقاو ىف

 داوق سفن نم انَمحت رسالا ىف انمقوو موطرملا تطقس نا دمبو
 هللا ضيق مول نافدرك ىلا فحزلا كلشو ىلع اوناك مهنا هيراشتنسمو يدبملا

 تا لوقلا ةلججو .ةئيدملا تاروع ىلع مهعالطال دودلا اطءلاو ميهاربا رمت

 بوقتمي نبا مد نم بئذلا ةءارب ةمهلا هذه نم ءارب ىوانهيلا كب نسح

 ىكو هتكاحل دقع ئذلا يلاعلا ىركسسملا نيلهلا ماما هتءارب تربظ دقو

 هب ءيس دصق يوذ اوناك ةنايخلاب هومر نيذلا نا ىلع ةجح كلذب

 عم كب يواسنهلا ةكاحم ىلع ةموكحلا مادقا نم ناسنالا راحي دقو
 نم مهلا بسنام ةحص ىف ناننا فلتخي ال نيذلا ناوملا نم اريثك تلماع اهنأ

 ٌكلرتت لو ميهاربا رم ىلع ءامنلاتقدغا دق اهنأ ىتح ماركالاو زازعالابةئايخلا
 ريثك هرسفب ملو اهدضام مهف سانلا زبعأ دقو اهتلمف الا هئاضرتسال ةليسو

 نيذلا ةموكملا ءيناكت يذلا يدبملا تامارك نم هنأب الا نيينادوسلا نم

 متموكح لم ىلا رنا نينادوسلا نم دحاو يل لاق دقلو هثالو ىف اوقدص

 هتردج قدص ىلعلدي امم يدرملل ةليلجامدخ اودا نيذلا عم ليما عنصت فيك

 اذه . ينمأت ىدسبلا م اوانو اهثالو ىلع مايقب نيذلا مث من | مكتلماع فيكو

 ىمقأ الملف اهدصاقم هاي هن ةمثقأ اباوج وغأ و لئاقلا

 ىنمرظن

 هتيدهجب داقتعالا ىلع ىضةنل يدبملا ةبق تمده ىتلا ةموكلا نا ىلع
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 «اددط

 اهولاو نيذلل لك نم ضعبب مقت لو هولاو نيذلا عيجج ةلماعم تنسحأ دق

 ءافخسلا اهب كت ىدبملل ةديدج ةمارك تدبم بيرغلا فرصنلا اذهبو

 عضبب شبنب نأ لبق هربق نم هامسلا يلا تعفر يدبما ةثج نا نولوقي نبذلا
 هناكم يف كلذ ركذ قأيسو تاونس

 ءارمالا ضعب هتلباقم يف فلّوملا هيقلامركذ
 نء اهب لماعث انك ىتلا ةناهالا بورضو اهانيساق يتلا لذلا عاونأ نم

 انه هدر وأم يدبملا عابتأ

 لزتمانررفموطرمايفروصنمفسوب عم ايشامموي تاذ تنكيناكلذو

 ضيبالا راجت نم هلصأ يذلا يبارمملا دلاخ جاملا ىمسملا ىدبملا عابتا دحأ

 هانيفلأف هيلع انلخدق هئرايز لجال هيلت لوخدلل روصتم فسوب ىتامدف
 لكب روصنم فسو, لبقتساو هيمدق ىلع امقاو ماتف ةورف ىلع اسلاج
 يللاقو ينرهتناف هيلعمالسلل تءدقتف اهيلع هسلجأ اًضيأةورف هل شرفو ءافتحأ
 ء ىف ضرالا ىلع تسل هنم ناكم يصقأ ىلا هديب راشأو كانه سلجا

 جام لاف ىزونل اهمدق هل لاف روصنم فسوب, ىلا مالفلا اهم ءدقف ةوبقلاب

 هنألو“ ص ًاطباض ناكو مع طباش هنال لاف كلفن ىلع همدقت : اذاملو دلاخ

 هنم لضفأو هديس تنأو ةرفك موق زيزع ناك لاف هماركا بجي موق زيزع
 هناو ةمايقلا موي ىلا ءاقرأ دالوالا نم هبلص نء ججرخم نه لب قبقر وهو

 هل تلقف هتيهارك رابظاو هراقتحاو هتناها ةنمؤمو نمؤم لك ىلع بجي رفاك
 دي ىلع تملسأ دقق ىرمع نم يضم اهف رفاك تنك اذا دلاخ جالا ىديباي
 تنأ كلقاقرتساو كلميب لحب ارفاك لازنال لب لاقو متشلاب 58 ايمأت ىدبملا
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 «ادخج

 ناو كب قئال ريغ مالكلا اذه نا الوم روصنم فسوب هل لاتف كدالوأو

 دّيشاو مهرطاخ رسك مدعو ىرسالا ةاعارم اناصوأ مالسلا هيلع ىديملا

 * ىلويسل تفرصناو اءهنيب نم تمقف امهنيب جاجالا

 يواللملا ريصبلا نب دمت ةرفح اموب تنك يتتا ةكحضملا رداونلا نمو

 نإ ريصبلا نبا لاقف روصنم فسوباضيأ يممناكو (نيوالملا )ىف ىدبملا ةيعاد
 كلذ ىلع ليلدلاو ملسو هيلع للا لبص ينل بامصأ نم لضفأ ىدبملا باحصأ
 و دلل نم عنصي ءانإ ىهو ( ةوكرلا ) هذه نم برشرضحلا هللا ين نا

 كلنترلا انمتف لسو هيلع هللا ىلع هللالوسو ةباحص نم دحأ ةوكر نم برشل

 اهتكربل اساقلا انسؤر ىلع اهانعضوو انرودص ىلا اهانممضو اهانلبقو ةوكرلا

 لاقو يلا تنتلاف ةبوذك ال: هذبب قدصم تنأ له نيرضالا دحال تلّمف

 نحنوهتوكر نم برش هنا لوقب اذهو هل سوساج رضحلا نا ىثياعتلا مز

 عيطتسن لهو ىللاق مثامهييذكت ىلع ردقنال انمدام امقدص امل لوقث

 تقف رضحلا ىلع هبايعداامفامضاب ىحولا نيمأ ىليريج ىلع ايعدارل امهبيذكت || .
 مالسلاو تكساو عضو مذو لبق لاف انهييذكت ىلع ةردقلا انل ىناو

 مويرم ما نبرداقلا دبع يقنركذ
 اشاب نودرغ هيلع فوسأملاو موي م مأ نبرداقلادبع نيب يترجام انركذ

 رداقلا دبع هيلا برق يشرعنلا هللا دبع يللا نييدبملا ةفالخ تضفأالو

 اياضقلا رظن يف ىضاقلا نونواعي نيذلا باونلا.دادع يف. هل خدأو روكذلا
 هبراقأ مه نيذلا ( هلك الكلا ) برعل داق ةفيظو يف هاقب عم هيلا عفرت ىنل
 منيب رجش ايف هنومكحت اوراص يتح بارع الا كئلوأ نيب هذوفن دادزاف
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 كانو
 هرابخأ تناكو ايادملا هل نومدقبو ضرنلا اذهل تافارز هراد نودصقت اوناكو

 اهنع فرطلا ضنيف هريخ ىلا سانلا فلزت هركي ناك ىذلا ينياعتلا يلا لضت
 هردكيايش رداقلا دبمل يدبب الو

 تايملا يدحا نم ىثياعتلل ديربلا لمحب لسجر ءاج موي تاذ ىفو
 هل هعفدف هل هماسال ىشيأعتلا مساب يذلا فوراملا ينملس رداقلا دبعهل لاقف

 اذا ىتح يئثياعتلا ةروصقم ىليامم همأمأ هعضوو دج لا ىلا بهذو هذخاف
 رثمف ةالصلا تيضق نا دعب هلزنم ىلا بهذو هكرتف هل هلوان ةالصلا نم غرف

 كلذ دوجو يئيامتلا برغتساف هل هملسو هناونعأرقو ةفيلألا سارح دحا هب

 هنم هملتسا مويرم مأنيرداقلا دبع نا هربخافهب ءاجىذلا ىعدتساف فورظملا

 فورظللا ىمأ نم ءىشب رداقلا دبع فشاكي ملو كلذ نمءاتساف هيلا همفديل
 ةقرطىملا رداقلا دبغ دمعف هبرق نف هاصقاو ضارعالا لكهنع ضرعأةنكلو

 ةفيلخلل ةيده هتثباميدقتهلاقدصا دحا هيلعزاشاف يشيامتلا يضر اهب بلجتسإ

 جرف يشياعتلا دنء ةميظع ةوظح تلانف لامجلا ىف ةعراب تناكو هل اهمدسقف
 شهدأ امبهب ءافتحالاو هيب رقثىف دازو هيلع ىثثاو رداقلادبعىعدتساوهلزنم نم

 نواهجي اوناك مهنا 6 نيلوالا داعبالاو ءافمللا ببسبب نيملاع اونوكيمل ذاسانلا

 راصو لئالق مايا دعب ةقيقملا تربظ نكلوىئاجفلا بيرقتلا اذه بابسا
 يلا ليملا ةدش هنموهسنآ يذلا ةفيلخلا ىبرقمبرقأ موبم مأن ررداقلادبع
 نم لجر تنه ىه ةليمج ةاتف دوجوب هربخاف نامل تايتفلا نم هتاوبش ءاضق

 هعارف هيلا اهب اوثمبف مهنم اهلي اهيوذ ىلا هلسراف هيراقأ ( هلك الكلا ) يلاهأ
 ءاسنلا ضافخ قيرط ىلع سيل ا,ضافخ دجو اممم برتقا امل هنكلو اهلج
 راشأ موي رم مأ نب رداقلا دبع نا تلاقف كلذ ببسنع املأسف نادوسلا ين
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 «دواط

 ةتقرغ نم جرخو ًاظيغ ىثياعتلا مدتحاف لمعلا اذه اهب اواسسي نا ابلهأ ىلع

 ىلع اوضبقبو ءىن رقب داج نم ةمطق اورضحب نأهلاجر نه ةرششع ىمأو اليل
 هيدب اولغيو فجت ىتح اهيلعاهوكرتيو هينيع ىلع دلجلاةمطقومضيو رداقلا دبع
 نافدرك لماع ىلا امأ مهاطعاو نافدرك ةمصاع:ضيبالا يلا هب اورفاسيو

 اودجهواليل هلزنم ىلا لاجرلا بهذف نجسلا ينهجزو مهنم رداقلادبع مالتساب

 ىنياعتلا هبراشاام اوذفناو هدالواو هلهأن يب نم هوقاسوةجعزم ةروصب هيلع
 سانلاو ةشيدللا يف مئاش ربخلا حب_صاو نافدرك نيدصاق اليل هب اورفاسو
 ربظلا ةالصل انيلع يئياعتلا جرخو هيلد اوضبق نيذلا هب بهذ نبإ نوملميال

 داع ةالصلا ءاضقنادمبو هينيع نم حدب ررششلاو هبجو ىلع رهاظ بضغلاو

 مزل مث هريشب الو مويرم مأ نباب صتخم ءىثب ماكتب ملو هلزلم ىلا لخدف
 ءاج ارهش رشع ةينامث وحن دعنو ةلأسملا هذ_ه نعام ءىشب ماكتب لو توكسلا

 ناّتبوصعم هانيعو نافدرك نجس ىف لظ ىذلا موبرم مأ نب رداقلا دسبع
 هينيع نع دلجلا ةلازاب يئياعتلارمأر بشأ ةيلامث دب مثوه دلب ىأ ىف فرعيال
 ةرششع وحن كلذ د-هل ثكمو أيش هانيع رصبتال امايا ثكم هنكلو لبزاف

 ىثئياعتلا هدمي لو هحارسقلطأو نامردما يلا ديعا مْ نافدرك نجس ىفروهش

 هبرق قباس يلا
 هرافظا تنلب ثيح ةجحزم ةئيبيمداعا موب سممأ نير داقلا دبع ىثداعتلا داعا الو

 ةفرغ ىف اثوجسم ناكو همسج رتسن داكي هتيحو هسأر رعشو لوطلا يهتن»
 املاظ نامأ نمو اهنم زيملاو ءاملا هنولواني ةريخص ةذفان ريغ اهف سيل
 هيلع طلس

 يشبة مو
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 « دج

 نيتأرملاينصق ركذ
 .ةجنع ىلأن ادم قيةشو ةيداهملا ريمأن وباص ىلوملا دبع ةامح اههنانأرملا

 تاذ تنب هنم الو ةيقباشلا قجانص دحأ 3 تناك اهنا ىهىلوالا ةصقو

 ىذلا نوباص ىلوملا دبمل ىئيامتلا اهاطعاف ةيبس نويدبملا اهذخأ عراب لامج
 ك نهلا تفتلي ملو هءاسن كرتو اهيلع لبقأو اهبح ىف يلا

 شارفلا مزاو ماذملا ءادب نوباص يلوملا دبع بيصأ 1م.0 ةنس ىفو

 'هؤاس متغاف هدوعيل هراد ىلع ددرتي ذخأو هبحب تاكذا هيلع ىنيأعتل عزف

 رثكا اهديسدنع ةلزئم تزاح يتلا ةأرملاب عاقتالل هدنع يئياعتلا دوجو ةصرف

 ضرم نا ىئباعتلل نلقو نممتجاف ويلا تفتلي ملو انلق 5 نركرت ثيح نهم
 ةأرلا هل امهلست يتلا ةذوعشلاو رحسلالامأ ةرثك نم ببسم نوباسىلولا دبع

 ةذوعشلاو رحسلا دّمتمي ناك هنال ىشيامتلا نهقدصف هتبحمب راثثتسالل ةيقياشلا
 نم جرخت ال اما تلاقو تركناف ةلرملا لأسف امهم اريثكه سفن ىلع فاخيو
 ابقدصي مف لاممالا هذه نولمسي نبذلا نيذومشلاو نيلاجدلاب امل ىنأو اهراد

 نا هل ليقف اهكرتي نا هل عرسضتو اهجوز هيلع ملف اهيلع ضبقلا ىلع مزعو

 تركناافاهتطنتساف نيلاجدلا يلا حورتو رادلا جراخيللا بهذ يتلا ىه ابما

 اذاملو امل لاقف ةدبلأ ةذومشلاو راحسالا نم ايش منصأ ملينا هل تلاقو

 عطقب صو ةبرحسلا كلامعأ ةجيتن كلذ سيلا ضرملا اذهب ىلولا دبع بيصأ
 لايل مضي دعب تيفونو تعطقف اهد

 ىلوملا دبع هب بيصأ ام لثم نم هسفن ىلع فاخ يئيامتلا نيج ةدشلو
 نمةامح هل تناكو راحسالاوةذوعشلا نم الا ثدحب ال ضرملا كلذ نا ادةتعم
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 براقأ عنب ناكو دلوبهنم تقزر دقو لوألا هئاسن نم اهب روفراد لهأ

 ىلوخدلاب الندوي الةثالثوأن يماع لظت تناك ةأرملانا ىتح نهر نم هئاسن

 ارظن اهنومركيو ةأرملا هذه نودظمي يئبامتلا نايصخ ناكو اهب ةيؤرل هني
 موي تاذ يفو اهنب ةيؤراةسلخ اهنولخدي اوناكاذلو ىثبا.تلا دالوأ اهدافحال

 نسبي قاوللا نادولا ءاسن ةداع فولأك مُملمت ةسبال ىشيعتلا اهار

 هناكايف لأ لمج ينااهتيجحأ قيزمتو اهلع ضبقلاب صاف ةريبك ةبجحأ
 اهجسل لمأ نأدمبو بارئتسالاو ةشهدلا تامالع هيلع ةيداب اهفام أرق

 دشأ نايصملا بقاعو قيرطلا ىف اموج تئاف ءاوتسالا طخ ىلا اهافث

 لمأتف لوخدلا يف مهنم امل نذا ىذلا دب عطقو باقل
 كتل...” تاتا

 فلّوملل اشابرهام دبحم ةلاسر 5

 يف نيذيملت انك ذنمنآلاةىهاتلا ظفاحم اشاب هام دمت ف ع دق تنك

 دبملا كلذ نم اننيب ةبحلا تلصتاو سرادملا

 كب تواربل اليكو وه ناك ءاوتسالا طخ تايربدم ىلع تيلو الو
 امسك ةنس لئاوأ ينو. لبق ميلاقالا كلت ىلع اكاح ناك يذلا يناكي مالا

 . تمقوف نامرد مأ ةدروم عيسوتل اريج لزانمو ىلزنم مدهب يثيامتلا لأ
 ماقملا تهرك ىنا كلذ يلع ةدايزو راسعالا نم هيف تنك امل ةديدش ةريح ىف

 ا نيينالسملا ىح يف قوسلا راوجي ةماقالا ىلع تمزعف روصنم فسوب راوجم

 قدلا رمفلا نم هيف تنك امل مزملا اذه ذافنا ىلع رداق ريغ تنك يننكساو

 هسسا نع هتأسف ءاشملا دمب قراط يراد باب قرط ةدشلا هذه ىنانأ ايو

 هل باببلا حتق نم تمنتماو سوساج هنأ تنئظو فومل' ىلخادف ىنواجي لف

 يناث نادولا 76د
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 «اونط

 مويلقع راطف رصم نم ةلاضرب كيلا تا ىننا ىل لاقو هتوص ضفخ اريخأو
 اهيأ بهذا هل تلقو بأبلا لخاد نم هترهتاف "يلع نيع هنأ ىف كشأ
 يتليل تبو ًاضيأ هسفن ىلع افوخ فارصنالاب لجرلا عرساف بذاكحلا

 ذب لسجر ىنداخل ىبأب مامأ تسلج دنلا ةوحض ينو بترلأ فئاخ انأو
 ادوقت كل عفدأل ةحرابلا كتثج يننا يل لاقو "يلع مف نييرصملا راجنلا

 ناف "يلع انيع نوكست نأ فاخأ ىنا هل تلتف ناوصأ يف كل خأ نم التكو
 كناو لوقت ايف قداص كنأ فيرشلا فحصلاا يلع يل مسقأف اداص تنك

 ىلا عفد م أ يعور نكسو تننأ طاف فحملا ىلع يل فلخ سوساجي تسل

 هيفاذاف هتأرتف اشاب ىهام دمج عيقوت هسيف تراأرف هنالغ تضضق ًاتك

 لكنعمرباخأ نأ ناجرو ايزياكلا اهنج نيمبراب يلا لسممهناو يت نعلاؤسلا
 ةسخل هلاطعاي هنأفاكم تببحأف اهينج نيسيرالا لوس "يلا عفد مث ىنمزايام
 ىلا بانك ىل بتكتت نأ وه كنم هوجرأ ىذلا نا يل لاقو لبي مف تاهينج

 ةمان اهنج نيمبرالا كيلا تدلسأ ىنئاب ناوصأ ظفاحم سهام دم كيخأ

 نم ةيدهب ءاسملا ىف يلا داو فرصلا مث كلذب هندعوف هدنع ىتئامأ ربظنل
 ركذهتعدوأو دارأ امب باتكلا هل تبتكف سبالملاو نبلاو نوباصلاوركسلا

 سهام دمع ماما مهشلا ىنع ل ىزخ .هسفن نم لجرلا يل اهمدق ىنلا ةيدملا
 نيمآ ةرخآلاو ايندلا ىف هلومأم هئلبو ءازجلا ريخ اشاب

 هيلعتقفثاالزنم هيف تينبو نيينالسلا "يح ىلا تبهذ كلذ رثا ىلعو

 يف تنكس يثاب ةفيلملا ربخأو روصنم فسو, بهذف لاير ةثام نم رثكا
 ىنامدتساف تررف اذا ةيلؤسملا نع هءالخا هنم بلطو نيينالسملا يح

 هتميق علرب لزأملا تعبف روصنم نسوي راوج ىلا ةدومعلاب ين سمأو ينياعتلا
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 « و50

 روكذملا فسو راوج ىلا تدعو

 دعبدلو دمس همسا نبا يل ناكهنا ىتدوع دعلىل تقفنأ ىنلا ثداوملا نمو

 ىنارب ناتو تاونس ثالث ذئتقو هرمع ناكو روبش ةمضب , موطرحلا طوقس
 هيفذلأ يذلا قرولا ذخأ موي تاذ ىفو رياجسلا نخدأو ىتبب سق يف 'ىتخا

 نسح نا قفناو رياجسلا ةئيه ىلع المر هيف فلو لزنلا مامأ دمقو ناخدلا

 ناك هنكل ةبودبملابقلعتلا ديدش ناكو ىترايزا ءاج يل
 تجرفلا بئاصلل نمر اريثك منع عفديو مهيطرافيو نيبرصلا هتدلج يب

 نا 0 اسف لمرلا رئاجسهيدب نيبو ادد ىنباىأرف هناقلل

 نسح نطنقهيفو هفنأ نم ناخدلجرخيف رانلاب ابامسثنو هاذه لثم عنصي يبأ

 يل لاف يبا ترهتاو كلذ ينلاهف يلزنم يف نخدأ ثا كرداو مالك نيسح

 نيسح نسح هتكساف اهخدت ينل رباجسلاب ينآو تببلا لخاد يلا بهذأأ

 لقأ هنم ناب لو كلذ ىنع عاشاذا ةبقاملا ةماخو نم ىنرذحي ىلا تفتلاو

 ةيودهملا نم ءوس مهلا, ناهموتل ىضربال ايرصم انمدق ام ناك هنال هوركم

 اليك ابرض هتمجوأو مالفلا تكسمأ رثازلا فارصا دمبو ابي هقلمت نع مغرب
 اهلثم ىلا دوست

 هبلصو دجاملا دبع ريحمؤيشلا ةلأسم 2
 ةيريدم يلاها نملجر اهقوس نم ةبيرقلا نامرد مأ ءايحأ دحأ ىف ناك

 ناكو املامعأ لكركنم ةيودسمملا لع اقان تاكو عروو نيدن اذ ناكو ربرب

 ناكو هدجسم ريغ يف ةعاجج وأ ةممجبعامجالا نم سانلارذح دق مدقت اك ةفيللا

 نييدهملا عم ةعللا دوبش نع امطقنم هلزنمل امزالم دجاملا دبع دم خيشلا



 « وتطل

 ةعاجج مهب يل صيف هلزنم يف نوعمتجي نويرصم مهلجو هناريج ناكو مهتعاجو

 ةيدمحلا ةميرشلل ابعدم ةفلاخو ةبودهملا يوعد داسف محل نيبو مهظعي من

 ىثياعتلا ىلا هربخ يمنف ةلاضلا ةئفلا هذه لاتق بوجوب ىتفأ ىتح ءارغلا

 هب هاريخاف هيلا اداعوهلوقبام اممسوهسلجم ارضحهتصاخ نم نينئا لسرأ يذلا

 مموحرطو يرصم اههدحا هل نيراج ىلعو هيلع اوضبق لجر ةنام هيلا لسراف
 ةسائرب مهلك ةاضقلا هيف عمتجا سلجم دع دنلا ىفو اليل تقولا ناكو نجسلا ىف

 تناك ذا الثاه سلجلا ناكو قاطنتسالل ها راجو لج للا مدقو واح ىلع ةفيلخلا

 لعةلواسم فويسلاو ةاشلاو ناسرفلا نم فولأب نيطاحم سئئرلاو ةاضتلا
 تبان سلج لب لئاحلارظنملا اذه دجاملا دبع دم خيشلا بهي مف مهسؤر

 ةلدالاب ةززعم اهدرسو م-ملا نم هيلا دنسام لكب فرتعا لثس الو نانجلا

 لودملاو ةبوتلالا مكوعدأ نا ولالضف متناو قااوه اذه ممللاقو ةيعرشلا
 امهو ةقالع هنيبو امني سيل نا ايعداو هنافرميامهما اركناف هابحاص امأ هنع

 ىذلا يناثلاةرايزن ءاجلب يملا اذهين انك اس نكي مل اههدحأ ذاناقداصكلذ ىف

 سلجملا يف نم مخأ ىذلا ل جرلا اذهعممل ةةالعالهتراجت لونشم رجاتوه

 نا هيبحاصو لجرلاب اوصاف هيلع قنملاو ظيننلاب هيف نم مدتحا ىتح هتلداب
 باصف ةقنشملا ىلا اومدق يتح لجر فالآ ةعضب مهب طيح اوقيسف ابلصي
 ةقنشلا نم برتقا امل هنا ءسعأ نم ناك يذلا دجاملا دبع دم خيشلا

 ًمافد توما رئآ هنا يلع لدي مالكب هافو شاملا نكاس يبركلا ىلا دعس
 ءادبشلاةماركب همركاو ةعساوةمحر هللا همحر ف ةيفينحلا ةلملل اراصتناو قأا نع

 ايقوعو نجسلا يلا اديعاف رون دمتو نسح ديجملا دبع اهو هابح اصامأ

 بلصلا نم
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 «اوبط

 يدهملا ةبق دييشتر كذ

 ابضمب ناكاملو ىدهملا هفلس ةافو دعب ىشنامتلا لامعأ نم ًاريثك اندرس

 هناطلسىلع اصرح ةيدرملا يوعد داقتعا ربظيناك امنا هناىلع ةحيرصةلالد لدي

 يدبملابراقأ لاومأ رداص هنا كلذ يطلديو ىوعدلاهذهءارو نم هثرو يذلا

 نويلقثد مهنأب مهريميو ةيصوصملا هسلاجم يف مرتحي راصوهدالوأ دبطضاو
 تاوادتو نفسلا ةحالم ةنبمب لاغتسشالاو باودالا ةسارملالا نوحلصيال

 اتدصم نكي مل هنا ىلع امطاس السيد سانلا اهدعو لاوقالا هذه نسلالا

 سانلل نهربيل ىدملا ربق ىلعةبق دييشت ىلع مزعسانلا ىءاريناك امناو يدبملاب

 عضوف ىدنفا ليعامسا همسا ايرصماسدنهم فاكف مرودص لاخام سكع ىلع

 لمجو اعارذ رشعةعبساهنمتدواز لك لوط غلب اياوز عبرأ اذ ةبقلا هذل امسر
 هوامج راتما ةسخخ وحن ءانبلا عفر دسعبو نيرتم نم ربك ساسالا ضرع

 ندبلا تحذو ريبك لافتحا مقا ساسالا عضو موب فو اربدتسم مث انمثم

 ينيامتلا كلسماو نيرضاملا نم فولالل ةمعطالا تمدقو نافرملاو ناريثلاو

 ساسالا رفحي أدبو الوعم هديب

 اوناك ىلا موطرملا لزانم ضاق نم اهنوبلجي اوناك مهناف راجحالا امأ

 طا ةفض لعيتلأ ةفصرالاوةبربدملاوةيرادمكملا ناويد ضاقنا نمواهنومدهم

 اهونب نيذلانيئانبلا عيمجو .ةيكيلوثاكلا ةسينكلا نم مدهام ضاقتنأو نرقللا

 نوض.نانبلا ناكو ءارمالاو شيواردلا نمزوعوطتم مهفةلعفلا امأن وير صم
 ملكو ىئياعتلا سلج مايالا ضعب ىفوام أيش نوطميالو لمعلا ىف ةديدع اما

 نيذلااماةكئالاامهةقيملا فىدبملا ةبقءانب نورشأبب نيذلا نا الثاق هلوح نم
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 « ادم

 ةداراب نوكرحتم مه لب ةقيقملا ىف ممل لمالف ةلعفلاو نيئانبلا نم مهنورت

 اولاف ةفيللا هلاقام متعمسأ نيئانبلل يدئفأ ليعامسا سدنهلا لاتف ةكئاللا

 ىذلا وه رايتعالا اذهو ةقيقملا يف ةكئالم ربتما ةفيلحلا نا مهل لاقف لب

 بارشلاو ماعطلا نع ىنغ ىف ةكالملا نال ةرجالا نم ايش ش مكلاطعأ ن نود لاح

 نم اوبحمتو اوكحضف هترجأ نم أيش يطعي ال امهنم ًاهزنم ناك نم نيذللا

 تشرفو حساصملا اباخاديف تعضوو ةبقلا دييثنت مت م ةنس دعلو ةفيلحلا ةحاقو

 بشملا نم توباتهيلع عضوو سادنلا نم ةروصقمب ربقلا طيحأو ةطسبالاب

 نم تايرثو خولبا نم ةوسك توراتلا ىلع عضوو نوبرصم نوراجن همنص

 موي لك ىف ةرايزلل امنودصقي سانلا راصو بهذلاوةضفلا

 ا؟ -لوا؟-7 يتتسيف ةعاجلاركذ
 انيأر ةفلتغ اهبابسأ تناكو هلك نادوسلات تأ دق ةعاجملا هذه تناك

 لوقنف نامردمأ ىف اهركذب نيثدتبم ةدح ىلع ملقإ لك ىف اهريثأت ركذن نإ

 ةريزحاو نامرد ما يف ةءاجلا
 ءاقثأ ةرذلانم مهتالوصحم تونزخم مهنا ةربزملا لهأ ةداع نم

 مهنع رطملاسابحنا بيسل دالبلا باتثت يتلا تاعاجما رش

 اهتردانمب ةريزملا لهال ىماوالا ردصأ ال يئياعتلا نا انركذ دقو

 هببن دق مهتالوصحم نم نوزخملا اودجوف مهدالب ىلا اوداع نامردمأ ينكسو

 ميهاربا ىثيامتلا بدتناف رطمب مييلع ءامسلا دج مل 8م. ةنس ىفو ةيداهجلا

 باصتغال5 2 زجلاىلا مههجوو ءانمالا نم ةرشع هعمو لاملاتيب نيمأ نالدع
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 «روقطل

 ةرداصمب هرمأ يئباعتلا ردصأ اريخأو بوبملا نرم نيلهالا يدبابام

 بدرالا نأ غلب ىتح ةرذلا نم عنقتراف ممل رخآلا فصنلا كرو اهغصن

 نالدع ميهاربا لاتغاو ةيزيلكلا تاهينج عبس وحن ىأاي ايديحم الابر نيميرأ هنم

 لاير فلا ةامبراب اهسبق ردقت بدرأ فالآ ةرشع نيبودنملا نم هعم نمو
 ةرثكب رطل ايف لطم دق.موطرملا بونج ةعقاولا ديبما دال تناكو

 معيمج فصل ذ ذخاي ارمأ يثياعتلا ردصأف اهم لالثلا يلم اللا راجتلا عرب

 لوبقملا يمسلا لايرلا نمت الاير تس رعس نام ردمأج .راخنمبلجت يتلا لالنلا

 راعسالا تمفنراف نامرد مالم فوصو ركذ انل مدقن نيذلا ةشدامتلا هبراقال عابت

 ىتح اودابو رانس بونج ةمقاولا ىرقلا يلاهأ تكلهو توقلا دوجو زعو
 منو ةرسأ ىلع تاومأ سانلاو رايد اهف دجبنالف ةبرتلا لخدن انرص

 اوناك ذا طحقلا اذه نم هيث نافدركبصت مو مدالوأو# مهتارجح لخادو

 راجتلا عرسهف عرزلا تبنأو ضرالا تاوم ىوحأ ريزغ رطمب اورطمأ
 نافذرك نخدنمبدرالا نمثناكو ديبعلا دالب يلا اوعرمه ا اهلغاوبلجيل اهيلا

 كيلع انصصق دقو دجو" ىلاو لمحال لاج دجوتال نكلو نيلاير زواجمبال
 نافدركنمبدرالا لمح ةرجأ تناكف ةلاحرلا لئابقلاو لبالابقاحاممدقتأ بف

 (هدوشفو نافدرك )يفرامسالادومصةجيتنلا تناكمث هفصن ذخأ نامرد مأ ىلا
 تفعاضتو ةعاجلا ةأطوتدتشاو امبنمتاوقالا بلبل امهيلا سانلا عرسه نيتللا
 ًاميرص ايشفتنادوسلا ةيشاميف يرقبلا نوعاطلا يشفت ةلب نيطلا دازو اهتالبو
 ليلق ءيش لا هلك نادوسلا ءاحنا يف هنم" قب. لو رثبلا لج كله ىتح
 راطمالاتلطه ةئسلارخاوأي فو لاوحالا تءاسوم وحللاراعسأ تمفتراف دج
 داصحلا ناوا لبق نكلو رفاو لوصحمب ضرالا تداجو اريخ سانلا لءافتف
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0.١ 

 ًايق هنم قبب لو همهتاف لوصلا ىلع دارجلا لزن عياسأ ةحضبب

 راعسالا نك-لو ةريزملاو نامرد مأ يف لازئال ةعاجماو ام.اب ةنس تلخدو

 نم كلذل سيلو ايديجم الابر نيرشعب بدرالا عيب ثيح فصنلاىلا تطبه

 نوصقتني ال ةعاجلاب اوكله نيذلا نا نوريبملا لوقو سانلا ءانف ريغ ببس

 ١ ناكسلا عابرأ ةنالث نع

 ربرب ملقا يف ةعاجمل
 اهيلع ميكدلا نامثع ةيلونو ربرب نع ريملا دم لزرع مأ نم ناكام انركذ
 ردتسأ ةريزاجاو نامرد ماب طحقلا أدب نيح ١م. ةن.س لئاوأ ينو

 عضوو لالا هيلا مام نمدعوتو ر برب يلا تاوقالا لاسرا عنمب ًاروشنم يشباتلا

 نامرد مأ لامش ىلا لوصولا لوامن ينل نقسلا عن رهلا ةفاش لع ادار ح

 ل دالبلا ءاحنايف لاجرلا ثيب ريرب ماح ميكدلا نام ىلا مآ ردصأ م

 عطقب سمأ كلذ دعلو نيربش وحن هلوطو عرزلا علف هناوتسا لبق عرزلا

 ددع ةبطخ ربنملا لع بطخو مهرايد ةرداغم نم ريرب يلاعأ عنمو لبسلا

 لاقو مهي اهسناالا 6 كري إو مقالا كلذ ناكس نيبلعملا تآيس اهف

 درر مهم أو تاروشنملا ىدهلا مل لسرأ الو ربرب تف موي للملا اولاتغا مهما

 ناكو هةءاط نع نوج رو يدل ل نور اردت مانا نم 4

 ءالؤمل عرذ كرتالزأ مأمن (حيلطوباو ربري) ىلع نيفحاز , ذتقو زيلكتالا

 كالهو هيماوا تذفنف مدالب ِق اموج اونويل مسيلع رجحت نأو نيقفانملا

 ةليكلا نمت غلبو رشعلاو حت الا مهنم جنب ملو ميمون عجاضميف اونامو نورامجلا

 ةيلكلاب توثلا دقفو الابر نيرشثع ةرذلا نم
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 ةلقند يف ةعاجملا

 نال ةيريدملا كلت يف لينلا ضافخنا اهمابسأ ممأ نف ةلقند يف ةماجما اما

 لينلا ةدايز ىلع فقوتي رصم ديعص نايطاىر لثم امتاعورزم ير

 ترداصو سوفنلا ىلع تفاحةلقن ديفامل واح ذنمةيودهملازا كلذ لطدزو

 ةأطو فيفختىلع دعاس نكلو الاير نر شعةرذلا نم ةليكلا نمت غلبو لاومالا
 ليخنلا تالوصحم نم ةلقثد يف ةرثكب رّقْلا دوجو ةعاجملا

 ةلسك يف ةعاجلا

 يلوو ةنقد نامع ةطلس نع ةلسك ةيريدم لصف يشدامتلا نا انركذ
 مطقو ابلئابق لاومأ رداصو ةمارصب اهمكح ىذلا ىلع نبدماح هبيرق اهلع

 تكلهو ةشبملا دالب ىلا اهرثكا حزنو لئابتلا تكلبف مسهل لبسلا

 انهمركذ بجي امو . ةمسن نويلم وحت اهسوفن ددع ناك يتلا ةودندلا ةليبق

 نيذللاةضفلاو بهذلا ادع لاير فلأيتئاموحن يشياعتلاىلا لسرأ ىلع نب دماحا

 نيلهالا نم املس

 فراضقلا يف ةعاجلا

 ين ةمالا تشفتالو امتالصاحةرثكو اهتبرت ةبوصخو فراضتلا انركذ

 يفو ةهملا كلت ىلع ةديدش طحتقلا ةأطو نكت 0م.هةنس لئاوأ ىف نادوسلا

 زواجتنال ةيماحاهب كرتنا دمب تابالقلا نم لام كارلا فحز م.ةنسةيادب

 سانا ىديإبام اويهناف ىرقلا يف هدنج عزوو فراضتلا ىلا لئاقم فلأ
 لاير ىتئامب الا اهنم بدرالا عابس ال نأ ىمأو لاما تيب ىف ابعجمو لالثلا نم
 سس مس سو سس سس ل سس معلا

 ىناث نادوسلا ىكد
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 نو وروب هجم

 قلو

 نم ىل ىح دقو مدالوأ مهضعب لكاو دولملاو ةتبلل اولكاو. سانلا كلهف

 ةمخض تناكو ةتنل تيفوب ءارمالا ءاسن ىدحا نا ٍكتقو فراضقلاب ناك

 هوجضأاو ابجل اومطقو ليللا فاهربق اوشبنو اهوفرعنمم سانأ سماق ثمل
 اوشتفق اشوبنمربقلا دجو دنلا ينو رجنلا رفس نا لبق هولكاو رودقلا يف
 اوناك فراضقلا ىلاهأن اىلعلدب اممميماظعو نيمدألا مومل اهف اودجوف لزانللا

 ةأرلا كل ربق شن نم فرعي مل كاذلو مهضملموحلب نوناتق
 تيأر دقاوراسيلا ىلوأ ريغ فراضقلا يف ةعاجلا يلاخم نم جني لو

 هتراجت لام سار ناكدقو الوستم فراضتلا لها نم الجر نامرد ما ىف
 هيضارأ ةئارحب نولفتشب كوام ينلا وحن هل ناكو لاير فلا ةلام نع لقب ال
 كلت نم جرخ ىتح ةلغلاءارش يف هكيلامو هيضارأو هلام سأر بهذف ةمساولا

 نم اهيف قبب مل فراضتلا ثا لصاملاو.ريقث ىورش كلميال ةنسلا

 ةليبق يهو اضيا( ةنبابضلا) ةليبق تكلهوة سن فالآ ةمضب نم رثكا ناكسلا

 اسوفنو ةيشام اهئانف ركذ مدقن ينلا ةيركشلا ةليبق قوفت ةريبك ةلاحر
 تجنو اهضرا تيورف ةرثكب اهف لطه رطل نا انلق دف نافدرك امأو

 ينياعتلا نال ةعاجلا ف تمقو هلك كلذ نع مخرابو دارجلا نم اهتال صاح

 ىرقلا اولزنف اهلا عذفناو هبراقأ نم سراف فالآ ةرشع نم رثك | عج

 راعسأ تيقتراف مهتيشام اوحبذو بوبملا نم اهناكس يديابام اوببنو
 الابر نيرشع بدرالا نمت زو اجت ىتح البلا ىف ةعاهلا ت تشفو بوبملا

 لوقمملا دحتزواجيت دق ذا جرح الو اهنعثدفس نافدرك ىف ةيودبملا ماظم امأ

 رثاكا نم مامنلا شيرو غمصلا نال نادوسلا ىلاهأ يننا اهلاهأ ناك نا دمبو

 ةديدع يرق تبرخو عقدملا رثنلا ةباجل ىف اوراص مهدالب تالوصحم
 تح تم م ا ا
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 نع اودعييل اهب اونكسو نافدرك ىلاوح يتلا لابجلاب اوتو امناكس اهرجهو
 شحافلا مهملظو نييودهملا

 اهناجرا ىف طحتلا ىثفو اهدالب بورما تحاتجا دّنف روفراد امأو

 مهنمو اهونطوتساو ةيبرغلا تاهجلا يللا اماكس راك | حزن اهدالب تبرخو
 تضع دق اهلك ةينادوسلا دالبلا نا ةصالحلاو. اهب قو لابجلاب مصتعا نم

 اهلكدالبلا كلت تراص يتح راملا لحم رامدلاو بارملا لحو طحقلا بائب

 رعاشلا لوق اهيلع قيطني
 دبل ىلع ىنخأ يذلا اهلع ىنخأ اولمتحا ابلهأ ىسأوءالخ تسمأ

 يلاهأب بئاصملا هذه لواح ىثيامتلا دصق ىوس ببسنمكلذل سيلو

 ةيداهجلا لسرب ملول هناف هيلع مهئروث ةبقام نمأبو مهفعضيل دالبلا كلت
 يتلا ةجردلا ىلل عاجلا لاح لصو امل ةريزملا تالوصم ببني مهلا زعوبو

 نزخيل مهمه دحاولاناىتح ةرثكب لالغلا نونزخي نادوسلا يلاهأ نال اهانفصو
 يف مهياتنت يتلا تاعاجلا رش ءاقنا تاونس ةدع هتوقب موق ةلغةنسلا ىف

 ال مدقت ىذلا دما ىلا لصت مل ةريزجلا ةعاجب نا تدلع دقو نينسلا رثكا

 يئيامتلا اهب دصت مل ربرب تاعاجمو ابلها تالف تردوص نا دمب الا هركذ

 لكو امهيابسأ تملع دق فراضتلاو ةلسك اتعاجم كلذكو اهلهأ كاله ريغ

 هنم مهضاعتماب سحأأ مل هاف نيلهالا فامسما الا ىئيامتلا هب دصقب مل كلذ

 مهضاعتما تبجوأ يتلا ءاجوملا هتسايس ريب مل هيلع مهترو ةبقاع ىشخو
 ىلع انئمطم تيدبو هزك م ىلع انمآ حبصيل مهئانفو مهك الهاىلا دم لب هنم

 ناريملا نم رثكا بارحلابرسن موبلا لثم هلثم راصف هكلم
 عاج اذا بلكلا نا اموب هل لاق ىذيامتلا برم دحا نأ ةىقث ىل لقنو

 ك0
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 ريخ ضرالا نم هرثا وو بلكلا لتق نا يئيامتلا هل لاقف هديسم مزأ

 تالغ ىئياعتلا رداصي نأ همالك نم برتملا كلذ دصق ناكو هتءاجا نم

 ةقيراعلا هذه نم ريخمهتوم ناب هباجاف عوملا كلذ ةجّدن نوكتف هاياعر

 نف فدصولا قوي هناف ةعابملا هذه رم فلؤلا باصاام امأ

 لوح ةرئسبملا بوبملا طاقتلال ةراقبلا رود ىلا اموب تبهذ ينأ كلذ

 هذخاف يبارعا ينءاج اهم نيدموحت تمج نا دميو لويملا تالبطسا

 دوقت يلا لصق ملول يدالواو انا كلمأ تدكو ةايملا نم تسي ينم

 ىتنكمأ اهب ذانآلارصم ظفاحم اشاب ىهام دمم ىفولا قيدص نم ةاسرم

 تطبهو ١:07 ةنس تلخد ىتح يلوالا ةعابملا بلاخم نم صلختا نأ

 ةنسلا هذه نم جورلا اوعاطتس' نيذلاو فصنلا ىلا توقلا رامسأ

 دقف ءارتفلا امأ ريقن ىورش نوكلمل ءارتفالا اوجرخيم راسيلا يلوأ نم

 مييلع هللا ةمحر اولام

 اهولها تام يتلا ىضارالا ةراقبلا هبراقا نم اريثك ىشياعتلا كلم دقو

 ىف يتب امو بملاو بلسلاب دالبلا يف ميديا تقلطناف ةصاجلا ينس يف
 هلك كلذ عمو ةراتبلا ثبعل ةضرع حبصا ةايملا داوم نم نيلهالا ىديا

 مهرايد ىلا نونحي اوناك مهنأ ىتح هماكحاب نيضاو ريغ هيلع نيقان اوناك

 اهيلا ةدوملازودوبو
 مد

 هلق يلازغلار ارفركذ
 ةيشاملانم ةعساو ةور' اذزاكو هشيامتلا لبق معز فوخدما نب ىلازغلا

 ءادعالا هسأب ينو لئابقلا هباهت اديدنص اسراف ناكو هتليبق ىف ميلظع ذوقنو
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 اهميعز دعو هدضع اهب دشيل ةشدامتلا ةليبق ىثياعتلا مدقتساالو

 هتلامسا نم نكمت كلذبو هريزو هلمجي ناب يلازغلا
 هنم دج الف دعولا ىثياعتلا رجنتسن نامردمأ هلوصو دمب يلازنلا ناكو

 ىلا قئاظولا دس نا ىئياعتلا ةسايس نم ناكو فيوستلاو ةلطاملا ريغ

 ةميكشلا ىوق اسراف نوكي نم ىلا ال هتلئاف نمؤت نم مهفناعزو ةراقبلا ءافعض

 همزحو هنوقب سانلا هتلامسا نم افوخ ىلازنلا لثم
 ماظم دهاشو ةسائرلا نم هيلا هسفن قوتن ام لين نم يلازنلا سني انو

 دالبب قاحالاو نامردمأ نم رارفلا ىلع هصزع نطو هفرصت ءوسو يثياعتلا

 نمنامرد مأ يلا هنقفارم نع اوفلخت نيذلاب قحلي ثيح روفراد ين ةشدامتلا

 هنعزودعاقتي الو هنوةفارب هعم اًواج نيذلا هموق رثكا نا نظي ناكو هتليبق

 يف نامردمأ ةثالثلا ردانف هتخأن او هيلاوم دحأ الادسبتب ملو هنظ باخ نكسلو

 هللا دبع يلا مهربخ يمث دنلا يفو برذلا ةهج ىلا نيمجتماوراسو ليللا لوأ
 ين مهوكردا لايلعضبةريسم دمبو مهورئأتي نا لجرةئاعبس وحن سماف ىثيامتلا

 ةيلامثلا نافدرك دالب نم برقلاب (رمجك ) امل لاقي ةمج اوذلب دقو قبرطلا

 يئثياءتلا لاجر ىلع قاطأو اباسح توءلل بسحب ال نم ةفقو ىلازنلا فقوف
 قشتماف قالطالا ةمباتم فقوأ للخ ايياع أرط يتح هتيقدنب نم نارينلا

 هابيفر اما يئبامتلا يلا هسأر اولمحو هولتقو ليحلا هب تطاحأ يت ين ةماسح

 هذه عقو 1 دقو . نامردمأ ىلا نيمجار موقلا لفقو نيريسأ امقو دف

 ركذ قأيسو ينياعتل هلل داما ما او ةشياعتلا بولق يف ةمجافلا

 ةلأسلا هذه جئاتن نم ءيث

 اومجري نا اوهرك ةشدابنلا ةليبق نم فصنلا وحن ناانل م دش دقو اذه

 10و 1 ااةتقل ناوا :ةط 513م0
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 يلازنلا رتشب ب واو ( ىادو) دالبب اومْلو مرايد اورداسغق نامرد ما ١ يل

 يشياعتلا ةليبق نم دحأنامردم .اىلاءاج ا هنوعد بجو يشراعتلا دوعو بارسن

 بهذ امك يهذيلازنلا ناف لايك للعو دالبلا ىلعاليوو امؤش ابثيجم ناك ىتلا

 ورغالو ملاظملا ىلع هتفيلخو يدبملا اونواعو ةيودبملا اودعاس نيذلا نم هريغ
 هيلع طلس الاظ ناعأ نف

 هزك كيم لع فاخيو يلازغلل ءوسلا رمضي ىثيامتلا قيقش بوعي ناكو
 عقوأ يتح ل

 هيف هاب ىلع اصيرحناك ىذلاهبصنمف ثمطم مانيل امهنب ةرفثلا

 لاملا تبي نيما نالدع مهاربا بلص ركذ
 ىلاهبصنم دانساو لاملاتيب نيمان املس دمحأ ل زءرصأ نم ناكام انركذ

 لاملا تيب يفدنا وعا دحأو هتمينص ناكىذلانالدع ميهارب ١

 ميهاربا لام نايلس دجأل ٍىنيامتلا هرمضيام ربظو يدهملا تاماملو

 هريصو هنم هبرقو هبصخم هأوب ٠ يتحيشياعتلا دنع هب ىثب راصو هنع نالدع

 ا رششأ دقوةلباط الاومأ هببسن عجو بصنلا اذه مدختساف هاروش ىوذ نم

 ةورئاذ حبصأ هنا لصاملاو ىلوالا ةعاجملا ةنسم يف لالغلا نم هلاتغا ام ىلا

 بوقمي عزانب راص ىتح هنم رورغلا نكمتو فولالا تاثم دمت ةريبك
 لارج نما شهد ناك ىذلا ىشامتلا هيخأ ددع هب ىمسلو ذوفنلا يف

 روكذلا ميهاربا تيأر دقو هيخأةعزانم ىلا هتمفديتلا هتحاقو نم هرئأت ينخيو

 هلعشب م هيتبكر ىلع ثاجالو هب ثرتكم ريغ بوقنمي ةرضح ًاسلاج
 شيواردلا
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 لدار
 امئالم ةعساو اراد هسفنل داشو ميظع ذوفنا ذروكذملا ميهاربأ راصو

 رابظا يف يلاغتو نارغلا نم ريبك ودع وح عججو ناسملا تايتفل نم تايظحملاب

 ةياعسلا نم اورثك او ديمبلاو ٍبيرقلا هدسح ىنح رورغلا يف يدامتو ةببالا

 نيشاولا كائاوأ ةميلط يف بوي ناتو ىذامتلا دنع هب
 رداصو نجسلا ين هجزو ىئياعتلا هيلع ضبق 10. ةنس رخاوأ ينو

 هبصنم ىلا هداعأو هقلطا مث اهميمج ىلا دتر. ل ثيح هلاومأ نم رهظام
 نالدع ميهاربا ناك ىتلا تاوقالا تدفن .٠٠ ةنس ةيناثلا يدا ينو

 ١.97 ةنس تلخد مثمدقت اهف هانركذ م ةريزجلا يلاهأ :رم اهرداص

 نامردم .أىلاةلغلا هورو لةو داصملا نمز لبق دالب'تالوصدارجلا مهلادقو
 ل لاما تيبل هنوذخأب ةديدج الوصحم ةابملا دج مل ثيح
 مهنورت مظمم دفن نيذلا ةورثلا يلوأ ريغ قبب مو ةيضالل ةنسلا ةعاج عم

 يشياعتلاحبصأو مهتوقل هوقبتسا ةرذلا نم ليم ريغ لوصحلا نم مجدل قبي و
 عبرا ةثالث ةرداصم ىلع مزمف ةراقبلا هبراقأ ىلا تاوقالا دقت نع ازجاع
 ضرعو نالدع ميهاربا يعدتساف ةريزملا لهأ يديا ين لالنلا نم قبأم
 نيلهالا يدباب ىقب امزا ىذياعتلل لاقو هلوبق نم عنتماف مالا اذه ذافنا هيلع

 ىف نم ىلع ةيدضاق ةبرض مهنم ردقلا اذه ةرداصم ناو مهجاحب موقيال
 ةافنال كسنب رفاست نا كيلعو ثرمأ اذكه هباجاف ناكسلا نم ةزيزملا
 تكتف ربشأ ةئالث ءاهز ةريزملاب ماقأو نامرد مأ رداغو لئتماف ىمالا اذه
 رخآل تقو نم رظنثم يشياعتلا لظو ةراقبلاب امير اكتف ةماجلا املالخ يف
 ىلا دام ؟ريخأو ام ءيشب هفاوب مل يذلا نالدع ميهاربا نم تاوقالا ءىجم
 كالهو دالبلا ريمدت نمةعاجملا بتمتسا امب ىئياعتلا ربخي قنطو نامرد مأ
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 ىذلا ىثثاءتلا يدل هل عيفش مظعا ن وكت لاوقالا هذه نا هنم انظ. ناكسلا

 اهاكس كالهو دالبلا بارخ دصقب ناك امل هنكلو هلوق قدم لهج ال ناك

 مدع ببس نع نالدع ميهاربا اومطنتساف ةاضقلا ىدتساو هبيذكتت ربظأ

 هم-االجر يشياعتلا ىصدتشاف مدقت اء مهل رذتعاف ةريزجلا نم لالثلا هلأسرا

 ةريزملا نء لالنلا رلش.- اي هل دبمتف لاما تيب لامع نم ( ىنبلا ددعأ)

 ةءولمم نفسلا هل ل_سرأ لئالق مايا دلو اهلا بهذو صاوالاب هدوزف

 ةسانرلانمهسصأ هيلا ل امو يندلا ا ةيف ركذدعل ايف« 3

 رداص ثيح ىثياعتلا ةبغر ذاغتايماقفنا 'يراقلا نع بزعي الو ابلك ة ةريزملا

 ذافنانم نالدع ميهارب |عانتما نا ىلع . ةايملا بابا ن نم نيلهالا 35 0

 سانلا دبب ام ناك ثيح ةعارزلا مدومبرق ىف ةدئاف داع ىثياعتلا هدارأ ام

 .  راطمالا لوطه نمز ءيج امير مهتايرو رض ضعبب موي لالفلا نم

 اسلجم لكش دنلا ىفو ديدملاب هلبكو ميهاربا ىلع ضبق ىثيامتلا نامث

 كلذ ذفنو انش مادعالاب هيلع م ول- ىلع ةيلخلا ةسائر تحت هتاكاحجل

 هرودص نم نيتعاس كمل عملا

 اهمسا ةريزجلا ىف ةريقح ةليبق ٠ نم هلسأ اذه نالدع ميهاربو

 0 امل لاب ( ىتدم دلو ) نكست ةليبق نم همأو ( ةدلاوملا )

 قأ مث مث نيدرصملا نييليئارس الا راجت ضمب لاومأب فتافدرك ىف ربت ناكو

 تب نيمأ نايا دما ةيئاصا مث مث نمو ضييالا رصاح اهْيح ىدنملاب

 ىزوج 5 يزوج من لاسملا تيب يتلا ةيسشاللو ءاقرالا عيب هيلا لكوو لام

 نم ناكف ىشداعتلا دنع نالدع ميهارباب يعس ينسلا دحأ نأ نايورام

 ناكام ه صصأ
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 جاعلا ةرداصم ةلأ سمو نالدع مي»اربار ابخا ةيقبركذ
 تاع ىازلا بدتنا نالدع ميهاربا ىلع شبقلا يشيامتلا قلأ امل

 هلامتأ ىف مهيأر ءادباولاملا تيب رئافد ةمجاراهتبتك دحأ ىد دمحاو ىراقبلا

 اودجوفهتنب اوشتفو نجسلا» وع دوأو نال دع ميها ربا رارسأب تاك لعاوضبة

 نيذومشلا ةعاج اهيمسي ىلا موسرلا عون نم مسر اهف ةّقرو هقاروأ نمض

 ىئباعتلا يأ ( للا دبع كلملا » اهف ابوتكم ( متاوحلا ) وأ ( قافوالا )
 تمنص ةقرولا كل: نا كلذ نم اوجتنتساف نالدع ميهاربا مسا ااًضيأ اهفو

 نمضةقررولا كلت تضرءف نالدع ميها ربا ةبح يشياعتلا بلق ةلاهسال

 ينألام للفلاو لسمجلا ةاضق لاقف روكذلا ميهاربا اهب مهنا ىلا ماهتالا هجوأ

 كيذك ناكنموةيدبملاب قدصم ريغ ابلعاف نا ىلعلدنكلملابةفياملا ةيمسن ناد

 « نيملسملل ةمينغهدالوأو هلامو رده همدو رفاك وهف

 اهلامتراص ءاوتسالا طخولازنلا رحب ميلاقأ ىلع ةءودبملا تاوتسا ٌدنمو

 جاملا نم ةيلاسرا تءاج نالدع ميهاربا دبع رخآ/ فو جلملا امل نوبلجي

 نك اوس يلا ابلمحي ممل نذأ نيذلا راجتلا نم اهعيبب رمأ ىشداعتلا ردصاف
 اعيش ,ناك هنإ يتح اهيق ريدسقت يف نالدع ميهار ا بعالتف كانه ابميبل

 كنلوأ دحأ ىلمعأ هنا هرارسأ .أ بتاك تبثأو حير ىف ميكرشبو اهغصنب راجتلل

 ايد لاملا سأر نوكي نأ ىلع امهذيب اص بتكو لاير فالآ ةمبرأ راجنلا

 اجاع لاير فالآآةميرالاب رجاتلا ينرتشاف امه ةفصانم حابرالاو رجانلا ىلع
 اسام ىثياعتلا دّدمف لاير فالآ ةينامث ةيقيقملا هتميق ردقت لاملا تيبب نم
 قف ًاوهعاب دقو جاملا عيب ىف نالدعميهاربال نذأ, هنا محل لاقو ذاضقلا نم

 يلا“ نادوبلا هد
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 هبيصل نم ع ءيفلاو ء ىف جاعلأ نا عم ةماعلا لاملا تب فراصم قدهنم

 نالدع ميهاربا مهسيئر هلعفام ىلع مهخعيوو لاملا تيب ناوعأىعدتساو هن صاخلا

 سعال نا نواهجيال ممو وفملا بلطي عرضتلاو رافثتسالا ريغ مهنم نكي مف

 مث هعييب هش . رداصلا مالا لاملا تدب ىفو ىشداعتلا وه جاسلا 3

 نيبودنم لسرأف را اجتلا نم هترداصم زاوجو جملا عي لاطباب ةاضقملا ىقفأ

 هيف اوفرصتنإ نأ لبق جاملا نم راجنلا ىديأبام اوذخأ نكاوس ىلا مرملخ

 هعيبيل/ هشكرمت ) هسا ىنك اوس ر جات ىلا رداصملا جاما عفدب ىثامتلا بتكو

 شوطرحلا لماعم اهل جبا تمم ةيواهك تاودأ ضعب هنم ىرتشلو هتفرمب

 يمر ىلع ل جاملا نمردوصام ةعيق تنلبو

 مهتدوع ةقفن مهي دل قبب و امل نثري لاح ىف اوراصو مهلامسأر رجان ةنامبرأ

 . مهناطوأ ىلا نك اوس نم

 رثعي لف نالدع ميهاربا ةورث ىلع بيقنتلاو ثحبلا نم ىثب ءامتلا رثكأو

 ابمضوم فرعي الو ضرالا فوج ىف هلاومأ بيغ هنا حجرملاو اهنم ءىش ىلع

 تائع ردت يتلا ةثيبحلا كانت مئتميف ظحلا همدخب نم بيصن نوكتسو هريغ

 يبمهذلا نم فولالا

 ىواقت ربا ميهاربا رونلالاملا تيب ةلامأ ةفيظوف نالدعميهاربا فلخو

 هلامجأو هئريس نمافرط يفم اهف انركذ دقو ربرب لام تيب نيمأ ناك يذلا

 مهداعبإو ةليابعلا ةثداح رك >]

 نينطب ىلا مقل ىو ناوصأ 5 هايدم يلاوج نكسن ةلسوبق ةدبابعلا
 مهشيمم ماوقو نيلوالا نم اددع لقأ ءالؤهو ( باكيللا ) و و (باباشملا )

 © يع



 ” فلل

 يتلا دالبلا بصخ مدع ٍببس نكحلو بارعالا رئاسك ةيشإلا
 نم اهريغ نع مهتهجو فرصي امايق مهتشيمع ةيدشالا موقتال اهنونكس
 قازئرالا لبس

 ةنهعةدبابغلاةل بق لاجر لغتشان ادوسلاشاب ىلع دمت هلروفنملا حتتفا الو

 (دحوبأو وكسورك )نيب ءارحصلا قيرط ىف ةيبرماو ةيراجتلا لفاوقلا رييسن
 ةماعزلب باكيللارثأتسا باياشملا داوس ةرثكو باكيللا ددع ةلق نع مغرلابو
 اوزرحالاجر مهنم خيتو سكملابو نادوسااو رصم نيب ريست ىتلا لفاوقلا ىلع
 اشاب ىلع دم نانملا نكاس ةبالو تمدقت : ىتلا نامزالا يف ةهابنلاو ةرهشلا

 ةيرصللا رايدلا ىلع
 نيسح ىخا نب , ةفيلخوبا نسح ناك نادوسلا ىفةيودبملاةروث' ت ءاق الو

 ىلا مناف نادوسلاو رسم نيب ؛ لفاوقلا ريبست ةسائر ىلع اضباق ةفيلخ اشاب

 ىلاوح هل ةوعدلاو ةديابعلا ةليبق ىلع ةسائرلاب ارعأ ىدبملا هل بتةكو نييدبملا

 ةلقند ملقا ىف ىدهملا ةأعد اهف مزمن ىتلا مئاقولا ضعب دبشوناوصا ةيربدم

 تدلوت باياشءلا نود لفاوقلا ىلع سان رلاب باكيلملا دادبتسا ببسو

 دازام موضعل ءامد نم اولاثو مرودص ىف ةنحالا تمكحتساو ةوادعلا م

 اهتراوتو نينطبلا كني نيب ةوادعلا ترفتساو ةمغن روبنطلاو ةلب نيطلا
 فلسلا نع فاحلا

 فئاظو ضمإو يشناعتلا ديرب فئاظو ىلع باياشملا نم ريثك ضبقو
 موسي ر ىثشبأعتلا يلو نيذلا باكيلملا نيبو مهيب ةرظانملا تدتشاف لاملا تيب

 نيطبا سم موامجواضيأ لفاوقلا ةسائر مهلا لكوو مييلع ةرامالا ةفيلخ ابأ نسح
 دمحوبأو وكسورك نيب ( تارلل رابآ ) يف

00091 



»0١ 

 اولوجيل ةددابملا لاجر نم ليلقي سيل ادع اضيأ ةيرخلا تمدختساو
 فترورخآ راصو ةموكحال سسجتلا ةشرم مهضعبب تطانو يراحسصلا يف

 سيساوجراصو بابا شملاو باكيللانيبروفنلا محتسافىئيامتلا وست مهنم
 3 . نوتحليو ةيودبملا سيساوجم ةموكملادنعزومس باياشملا ن ف ةموكملا

 محل نوضرعتي الف باياشملا نم اوناك اذا امأ باكيلملا نم اوناك اذا بئاسلا

 سيساوج باكيلملا لماعب ةلماعلا هذه لثعو مراطوأ ءاضق ىلع موناعا امبرو

 مهبراقأ نوكرتيو باباشملاب نولكتيف ةيودبملا
 ةموكحلا ذوفن ىترئاد يف مهضعب نوبراحي باكيللاو باباشملا ثبلو

 ةوظح تيوق ٠ .. ةنس ىفو لاكنلا دشأ مهسضعب, نولكنيو ىثياعتلاو
 ذخأب هتبادل ادئأق هلمج ىتح ىشباعتلا دنع باباشملا دحأ رارك ريش د

 ةفيلخ نيسح نب ملاص تلسرا ةموكملا نا قفتاو بك اوملا ىف اهءاطخم
 لفت مث (تارلارإل بأ )ىف ًاميض هيلعلزنف ةرباخملل ةفيلخ نسح همم نبإ ىلا
 تاياشو تناكو ًاطيغ ظاشتساف ىنبامتلا ىلا هربخ ىمنف ناوصا يل ًامجار
 رد ىف نبذلا ءارمألا نم مج بتكو هبلق نم تاكمت دق هاد داق

 لييماو ةنايحلاب ةفيلخ نسح نومي ىشرامتلا ىلا دمج وبأ يف نيطبارلاو
 هيلع ضبق اهمدق الف نامرد مأ يلا ينياعتلا ه.دقتساف ةموكجلا بال

 نم باكيللا قرا رابط ضبقلاب [سمأ اضيأ ردصأو هنجسو اهف

 مهاومأت ردوصو مهلعضبتف ربربىلاوح نكسن مهمظعم ناكو ىثاو ركذ
 ممو مهؤاسن تييسو لالغالاو دويقلا ىف نوفسرب نامرد م .أ ىلا اوقيسو
 قال[ شب نول

 ناكو هموقو هنبا باصأ ام أمت ةفيل> نسح داو ةفيلخ دمت فوتو
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 ىلع ءاوتسالا طخ يف مافنم ىلا اول 1مل ةناسم لئاوأ يفو اريبك اخيش

 ًاضيأ لاجرلا تكلهواموج لافطالاو ءاسنلا تاف داز ريغب ةيعارشلا نفسلا

 ىتياعتلا ةلود عفانعاو رثأتساو باباشعلل وبلا الخ كلذ رثأ ىلعو .

 ناحبسف نادوسلا نم باكبللا رباد مطقو مانا رش مهئادعا نم اومقتلاو

 ريغتي الو ريغي نم

 رق ناعن نايلس لئقو دوا يلع ةدبابعلا ةراغركذ
 تلخ دقو نادوسلا يف تشف ىتلا ةعاجلا سمأ رم ناكام انركذ

 ماي نيدوجوملا ددع راص ىتح ةلتاقملا هوجو ىلةو اهيف نيطبارملا نم دودملا

 ًاقئاخ ىذيامتلا تابو لتاقم فالآ ةثالث ىلع ديزب ال ةلتاتملا نم نامرد

 دالبلا نع فادي نم نودجي ال ثيح هتزجانمل ةيرصملا دونملا مدقت بقرتي
 عافد لقا

 بام ميليمو هنع سانلا فارحناب نقنأ ىثياعتلا نا كلذ ىلع ةدايزو
 ا مراغلاو ماظملا نم هب مهتهرأ ام رثأ ىلع ةموكحلا

 ةفيلخ نيسح نب ملاصوملا (تارملا رآبا )ةسارح تلكوةموكحلا ا انلق

 عمل باكيلما هموقو ةفيلخ ىبأ نسح هم نبا عم ةفيلملا هانأ م هلاه ىذلا

 برالاتيشتناو (دمحو بأ) ركسعم لع 3 راغأو هتليبق نم بكار ىتثام وحن

 لينولوكلا لئاق رق نامث نب نابلس موعمو شيواردلا نمديف ن٠ نيبو هنيب
 مهني ًاليتق طقس ىتح لتتاقو ةدبابعلا فوفص نابلس محتقاف تراويتس
 اهولمتحاو هساراوزخ

 سب اهتأب نم تا اهاوخ ةرشأ ترشن ةموكحلا تناكو
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 مجرو هلتق لبق ةزئاملا هذه ىما ينلأ مث ةميظع ةزئاج هلف اذه نايلس
 ملاص 'ىفوكف مسهلادعا نم لتقو مهنم لتق نا دعب ةدبابملا نم نوريغلا'
 ناك دقوايرهش اهينج نيسمخ بتارب ناممأ نابلس لتق ىلع مبسيئر ةفيلخ
 ونت ةموكمملا نا هعور ىف عثو ثيح ائيس ىثيامتلا ىلع ةثداملا هذه 7

 ًارقنادمب جرخ هناب كلذ ىلع سانلا لدتساو نادوساا حتت مدقتلا

 فرمف وهسلل دجس مثتادكر تس رصملاة الص سانلاب للصف (دجوبأ) ديرب

 هعزش أبنب ءىجوف اذا ةالصلا يف ىهس نا هتداع تناك ذا هكايثرا سإنلا

 حتف اهءارو سيل ةطيسبب ةراغاهما ملع ثيح مايا دسب هعور أده مث

 ٠ دعس يلع جاحلا تومركذ :
 ةئيند ةنبم اذ ركذلا لماخ ًاميضو ناكو نييلمملا ةلببق نم دمس ىلع جملا
 اريمأهريص يتح هتلزئم ريخلا دمح عفر ربرب ىف ةبدهملا ةوغدتلخد املو

 ريخلا دم عم هرمأ نم ناك مث ( هربتا ) رهن بونج ةمقاولا يرقلا ناكس ىلع
 يثلاعتلا دنع ريما دمحمب ىعس ثيح هنم فرط ركذ انل مدقأم ربرب ريمأ

 هشباغ ىلا لوصولاب يشياعتلا هدسعو دقو ربرب ةراما ىف هفلخي نأ لمأ ىلع

 يلوو يئياعتلا هلزمف ريملا دمج ىلا نءاطلا هيجوت يف غلابف هتنابل ءاضقو
 ةلئاقملا دع, أصحاب هيمأ من دعس بل نهلا ررظبلقو ةراقبلاهبراقأ دحأ هلدب
 ةلقند ىلامهيحصي أب مأف لتاقم الأ ةعبس اونلبف هنرما تحن نبذلا

 قلو ربرب دعس ىلع ردانف ينوجنلا نبا.عم اومضنيل 1م.5 ةنس لئاوأ يف
 طقف لتاقم ةئامس مهاذاف ةلتاقلل نم هعمنم ىصحأف ةلقند ىف ىوجنلا نباب
 طقف لجر ةنامسدمس ىلع ةلتاقم نأب هربخب ىثياعتلا ىلا ييوجنلا نبا تكف
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 نم سئي ىذلا دمس ىلبل ءوسلا رمضأو يشياعتلا ءاتساف لاق 6 فال ةعبسال
 هعدخ يذلا بوتمي هيخاو ىئياعتلا نم ضعتماو ريرب ةرامأ لين

 هعمطأو ةرامالا نع هناصقاو هلزعيلا الصوت ريخلا دمت ىف نمطلا يلع هارغأو

 نهار رواغهل بلق لب ءافو هنم رمل مث بصنلا كلذ 'ىوبت ىف

 مدقو ةلقند نم دمس يلع ىثياعتلا مدقتسا ١م. ةنس لئاوأ ينو

 سحأ ىتح هلوانت ترم غرفي داك اف ةيمس ةدام هيف عضو ءاذغ هل

 هيلع تربظ نأ دسب ةليلق لايل دب ىفوتو هراد مزاف ديدش فارحتاب
 ١ مستلا ضارعا

 حتف لبق يشبامتلا ىلع جرخ يذلا دعس هللادبع هوخأ هتفيظو ىف هنلخو

 سمالاهللو ىلي اهف كلذ ركذ ءىجيو هلتق نمىفدو# ريمالا هلتثف نامرد مأ

 , دعإ نمو لبق نم

 _ هدب دا دومحم ةيلوتو م1 نانع تومركذ
 رارج ًاشيج عمج فيكو روفراد ريمأ مدآ نامع ىمأ نم ناك ام انركذ

 سمأ نم ناك اممت ةعيدقلا اهتنطل لها ةروثدعب اهلعيلوتساو روفراد هب , جاه

 ( هزيج وبأ ) ىلع هروبظ
 دابا ثيح روفراد دالب رامدلا مع هزيج وأ 0 نامغ غرف الو

 برغلا ىف ينلا دالبلاب اوم مهدالب اورجه رخآلا ضعبلاو ضعبلا طحتلا

 اهريغو ( ىادو ) دالبو (هثير وبأ) دالب لثم نيبدبملل عضخت م تناكو
 ثيح هدنج تاقفن ىلع لصحتيل لابللا ناكس ىلع ةرانلا ىلاوب نامع ذخلأو

 لصحتف ةلئاقملا كئلوأ تاوقاو تاقفن ضع موقت ال ابارخ دالبلا تراص
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 حتفل برذلا دالب يلا هنيزع هجو مث ةيشاماو تاوقالا نم ريثك ءىش ىلع

 (روفرادو وقر) نيب ناتمقاو انك ماهو (هشدر وبأ ) دالبو ( تالسم ) دالب
 ىتح ابلك دالبلا حفل لغوتلا دصقو دالبلا كلت وذ يف ىرق ضمبب رفظف

 هلءتحاف لايل ثالث دمب هبحن ىضقو ةثيبخ يحب بيصاف(وقرب) دودحدنع فقن

 اوماقاو ةماعلا ىلع هتافو اوفخأو روفراد يلا نيمجار هب اورتبقتو هدنج

 ربخلا اذه هيلع عقو يذلا يثياعتلا يلا هيمنب اولسراو همام هراثد دم هلكو

 ةءافكلا هيف دّقتمِلو هبحب ناك هنال هينيع نم عومدلا, تلاسو ةقعامملا قو

 هردق قح روفراد ىف هحاهن اردقمو تامل عفد يف

 نبانيبمت ب : ىثيامتلا نلعأ مد ناهثع ىل لوصو نم ةريسإ مايا دعو

 هلدب دمأ دوت همس

 ىددجأ ن هنا. لوتنف ةدئافلل ايتتهتجرتىلع انه أن اذهدومم ركذ لعو

 طوقس دعب هانيأردقو( هكلكلا )ةهجب ةشيامتلادالب.هدلوم ناكو ىثياعتلا 1

 ههجوو اماع رشع ةسخ زواتال كاذ ذا هرمع ناكو هدلاو عم موطرألا

 ديدم نم فنأب ال ةيلابلا هراطا ىلع ةيهاظ ةبرتملاو ىردجلا راث ”ايهوشم

 نيبودبملاةفالختلصو ىتح هوجولاو ءارمالا نم راسيلا ىلوأ ىلا لاؤسلا

 ىوصقلاةياغلا يف هبراقأرثاس لثم ناكج تملا نأ ل صاملاو . ىشنامتلاهمص نبا ىلا

 ةراقبلا رأس نورقتحي طسوالا نادوسلا يلاهأو شيملا فاغشو ةقافلا نم

 عم متلو ةيشحولا ةوادبلاو ةيجمحلا نم ىوصقلا ةجردلا يف م نيذلا

 ايراقب ناك مجرما نا ةلاجبابو. ةءوهنم ريغ نوكت داك ةيبرع هبشابنوك
 اذ 'ىشبامتلا هيرق راص نا دسب ثبلام هنكلو هراوطأو هفالخأ عيج ٍِق

 نادوسلا لمأب هبشتو هدئاوعو هقالخأ ريغ ىتح نادوسلا ىلع ناطل_س
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 يلايل روضح يف كمبماو ةراعدلا ىف يئياعتلانبا نامئعك لسرتساو طسوالا
 عجو تاسمولا بح ين يلاثتو اهناصوا شيب انركذ ىتلا ءانلاو صقرلا
 ميهاربأ مسا خأ هلو ءاسنلاب نيمبشتملا نيئنخملا نم ليلقي, سيل اددع هلوح

 هتريتو ىلع راسو هوذح اذح ليللا

 لمرلا لع ةفرعم يف اهراب نومزي اهيف ناكو هدلاو ىفوت هتيلوت ليبقو
 نفل اذهب اريبخ ناك ىذلا ىئيامتلا هللا دبع هبخأ نبا لثم تخبلا ةفرعمو

 يشياعتلا نبا نايثع ةمجرت نع اريثك فلتخت ال دمحأ دومم ةجرت نا لصاملاو

 اضبأ همم راسو دوم عيبشتل يثياعتلا جرخ ةنس لئاوأ ينو

 هتعاطب داوقلا اورمأبو هتيلوت ىمأ اونلميل ةاضقلا نم نوبودنم
 هفوكعو تاوبشلايف هكامهنالهنم داوّلا ضعتما روفراد يلا لصو الو

 ىلع ناكي ذلا هفلس نيبو نيب قرفلا هيسؤرمل ربظو تآ اندلاو يصاعملا ىلع

 نيبودبما رابك جبن

 براقأن ويلقندلا بنش ىتح اه يقبو روفراد مامز ىلع ضبق هنا لصاملاو
 روفراد نم هاعدتساف هيلع ةروثلل مهلك نولهالا زفحتو يثياعتلا ىلع ىدبملا

 هناكم يف كلذ رك ذ ىتأيسو هشيجي نامرد مأ يلا

 ىنباعتلا ةثيعم ةفص ركذ
 يف ةراقبلا هتدلج ىن رئاس لثم كللل هيلا ىضفب نا لبق يشيامتلا ناك

 يف منتلا بورض نم أيش فرعي ال ةوادبلاو ةنوشملا نم ىوصقلا ةجردلا
 يه يتلا ط_.والا نادوسلا يلاهأ نم نيفرتملا ة_ةبرط ىلع ةيشيعملالاوحالا

 ةراقبلا ةئوشحلا ةبسنلاب ةيلدم دمت اهنأ الا ةفولأم ريغةيربرب دئاوع تناك ناو

 يناث نادوسلللا «6ه»
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 يذلا ( ةيجدنلا ) ماداو ةديصملا ريغ ةممطالا عاونأ نم نوفرميال نيذلا

 ديصلا موأ-و هضرعت انل قبس
 ىذ دوماملا تيربكب بيطتي ناكودلاوملا هذه ىف اش ع يشياعتلا ناكدقو

 اذهوهدنع بيطلا نسحا ناكو اه.شنم_سفنلا ضيقت ىتلا ةبمركلا ةحئارلا
 باحلاو لدنصلا روطمب نوبيطتي مهناف طسسوالا نادوسلا يلاها فالخب

 لصاحلاو اهتمئارنمنورفنبو نوب رصملا اهذتبب يتلا بيطلا عاونا نم اهريغو
 فلتختو طسوالا نادوسلا ىلاها دئاوع نبابت هموقو ىشباعتلا دئاوع نأ

 ةوادبلاو ةنوشحلا يهتنم ينانلق اك ىهوريبك افالتخا اهنع
 مره خيش هناك رباظلا سوقم مسجلا تيحنديلا ةفالحلا ءاضفا لبق ناكو

 ىردملا ران" امهب رشتنملا نيفدصلا رئاغ هجولا ليوط
 ممعتيو اهقورخ لالخ نم همسج ربظي ةقزمم ةيلإب ةعقرم سبلي ناكو

 (رومدلا )نم ةوسنلق ىلع
 هبشنو ةفيظنلا تامقرلا سبلو اهلك هدئاوع ذبل ىتح كلذ دعب ثبلي مو

 ةيرصملاةمطالا لكأب راصو لدنصلاو بلح ا رطعل بيطتب ذخاوهسنالمىفىدبملاب
 وحن هدنع عججو موطرملا لهأ نم تايرصم ةوسن ابناقتاب موقي ناكىا
 ةنئحس تريغتو هتثج ثمخضو نادوسلا ءاسن لمجا نم أسما نبرشعو ةئام

 ضمت ل نكلو ىثياعتل ريغ رخآ صخش هنا هلا رظانلل ليخيدنا تح هبجو
 ءاضعأ فعسُ نم هارتعا امب هشيع صفنن' ىتح تاون ثالث هيلع

 نم يو نسح همسا ايرصم ابيبط ىىدتس.اف هنوهش دوخو هلسانت
 ىناثلا م اوىاشلا هط دمع اهدحأ مسا نيرجانو نيقباسلا ةموكملا ءابطأ

 نا محلأسو ةوبشلا نادقفو فمضلا نم هباتنا ام محلاكشو ىنانويلا هيلدنب
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 «رووط

 دملو اوبهذف ناّمكلا يف مهيلع دكأو هابلا يوقن يتلا ءايشالا نع هل اوثحي
 ةشيشملا عون ىلع افاضم ربنملا نمأيش هلاورضحب نا ىلع مهيأر رق ةلوادملا

 .ةمسأ 0 أرس ةشيشملا عيب ناك لجر لحم اودصتمف ( شوارق ) ةامسملا ةخوبطملا

 نزح يف هوعضوو ربثملا عم موخبط من يناكلا ردقلاباودامو اغأ شاتكب

 هلم اولكأب نا ور رسل ةيلار دق يلف شان رح ىلا اويهذو

 زاجاو ممركشف هنم اولك اف ملا هيف هل اوسد دق اونوكي نا ةيشخ هنرضح

 مهيماف دقن ىتح عونلا اذه لكأ نمرثك أو تالاير رشمب ممم دحاو لك

 اهكرت ىلع رد ال هل ةداعكلذ راصو هريغ زيههت

 اطبلا ةثداح ركذ

 (هرير) ءارعص برغقرزالا لينلا قرش نكسن ةيودب ةليبق نيحاطبلا
 مادقالاو ةعاجشلاب ور وهشماملاجرو لبالا ضميو رّقبلاو مثذلا نم اهتيشامو

 ةيمجوأ وطسةباصع دجون الو قرط عاطقو صومل مبلكو مهددع ةلق عم
 ةموكحلا تكسمأ دقو نيحاطبلا نم الا نادوسلا ءاحنأ رئاس يف بلس

 سوفنلا لستق نم هنوتأب اوناك ام ىلع مهتقاعو ةيودبملا لبق مهنم اريثكح
 لاومالا بنو

 لئابقلا ةمدقم يف نيحاطبلا ةلببق تناك ةبودبلا ةوعد ترهظ الو
 ىدبلاب قمل و.اهنديد ايه نيذللا بلسلاو ببللا ىف اممط اهلا تلام ينل
 ناكو دمحأ نب نامثع وعدملا ةلبقلا هذه لاجر دحأ (ربدق ) لابج يف
 كفسو داسفلا ىلع اوابج نيذلا نيحاطبلا همودك وهو نارقلا ةظفح نم
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 وح زفت كبح تبيح سوم اساسا

 فقول

 بح يف ىنافتلاو ةداهزلا ربظمب روبظلا نم هب نكمت ءاهد اذ ناكو ءامدلا

 يفرظنلا مهيلا لوكوملا باونلا نم ابئان يدهملا هلم امل صالخالاو ةيودبملا

 نيحاطبلا هسموق دب قالطا ليبس يف ةفيظولا هذه مدختساف ةيلكلا اياضقلا
 هنوبكت رام لعاجب مهبامعدارةبوتعلك ًاردل هتفيظو فقوو بلسلاو ببنلا ىف

 ببلا ىف مهيدبا تقلطناف قرطلا عطقو لدتلاو وطسلا تايانج نم
 باون نم ابا ميرق راص ثيح باقع ةلئاط نم فوخ الب باسلاو
 يثياعتلا ىلا مهنم ىوكشلا تعفتراو يشياعتلا يبرَمم نم ابرقمو ةبودبملا
 ىدباو هدب ريغ داسفلاو ثبعلا يف دب نالوجب يضرب ال هملظ عم ناك يذلا

 نبإب قاحللاو اهرايد ةرداغمب اهرمأي نيحاطبلا ةليبق ىلا بتكف ةراقبلا هموق
 ىنتخاو لجر فلا وحن مهنم رفاسف 1٠.0 ةنس ىف كلذو ةلقثد ىف يوجنلا

 ةعاجلا تشفو 1م. ةنس تناك ىتح اه.راحو مهدالب رافق يف نوقابلا

 نادوسلا ىف
 هالب يف اورشتناو نيحاطبلا دسافم تدادزا ةنسلا هذه رخاوأ يفو

 ءارحصلازاتجت ينلا ةلباسلاو ةيراجتلا لفاوقلا ىلع قرطلا اومطقو لينلا قرش

 اهوبهنام دعب لفاوقةدع اودابأو ةشبملا دودحو (هربتا) رهو قرزالا لينلا نيب
 مهيلع ىنملا عفر ايكو ءارحصلا كانت ءاحتا يف ةلزانلا لئابقلا رثكأ ىلع اوطسو

 ركذلافلاسلا نايثع مهييرق هاجر ربك نم ىذلا ءاضقلا ىلع اوليحأو ماوكش
 نيئيرب نيرفاظ اوجرخ

 لاّمف باونلاو ةاضقلا هلوحو هبارحم يف يثبامتلا سلج موب تاذ ينو

 هلوقب بئانلا نامع هباجأف مدسافمو مرورش تدازو نوحاطبلا ينط دل م

 هتوعد اورصنو ىدبلا اومياب ذنم قرطلا مطقو وطسلا اوكر“ مهنا يالوماي
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 ام أيش اوكرتي مل مهنا مالسلا هيلعرضحلا ينربخأ لب الك ىثيامتلا هل لاقف
 ناممَع تكسف قرطلا عطقو ولا ىلع امادقاو ةأرج اوداز لب هيف اوناك
 ىثباعتلا ل وتل نعذاو

 ىلا راج نبا ةمسا الوسر يشيامتلا مبا ذفنا 1017 ةلس لئاوأ ينو

 فذه٠ب قاحللاو مهدالب ةرداغمب يثياعتلا نم "1سم مسهلع ًارقو مسيح ىلا ب

 نميو هب اومملاو هلتقن اومهو ةناهالاو برضلاب لوسرلااولباتف هلقثد طابرب

 ىئيامتلا يتلف نامردومأ لا ًامجار لفقو موهوجو نم رفق ةفيفخ ًاحورج همم
 دادعاب لاملا يف ىمأف هباصأ ام هريخأف برغملا ةالصل هراد نء اجراخ

 م اورداني ناو قدانبلابنيحاسم ةيداهجو ناسرفنيب لتاقم فال ةرشم ومن
 ليكولا دبع ابلا دبع هسبرق ةدايق تحن ءاشملا ةالص دعب نامرد

 ربلا ةفض ادصاق هلوح ناوبالاو يشرعتلا بكر ءاشملا ةالص دعبو

 يتح للا فصتنا امو اهم لمعي ىلا اياصولاب دئاقلا دبوزنو شبملا ميدوتا

 ىلا ءارحصلا يف هريسم علاثو نفسلاو رخاوبلا ىلع لبنلا هلك شيلا زاتجا
 نارينلا مهرطمأو سلفلا يف نيحاطبلا ىح مهاد لايل ثالث دعو ءاسملا

  5مهلافطأو مهئاسنب ىرسأ نوقابلا قيسو ليتق ىنلأ وحن مهنم طقسف
 ادع نامرد مأ ىلا مهنم ريسأ فال ةثالث وحنب ءىجو اهلك م هتيشام تبهن
 مهحاشمو مهليعأ نم الجر نيسخو ةنام يبثياعتلا راتخاف ءاسنلاو ني

 : نيس قانعأ برضو قولا ناديم يف مهم نيسخ باج [مأ ردصأو

 نيرخآلا نيسملا لجرأو يدبأ عطقو اضيأ

 دبشوق وسلا ناديم ىلا مهوصو موب يناث ربظ ىف ىثياعتلا بكرو
 اهنومهلجرأو مهيديأ تمطق نيذلا رثك أ تامو ةعيظنلا ماكحالا هذه ذافنا
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 رانلاب ىمحلا تيزلا مهحارج ىلع اوبصف ةقفشلا يلوأ ةريغ مهكردأ نذلا
 نفاب الاكلذ لمفأ مىنا هلوح نمل ذئتقو ىثيامتلا لاقدقو مدلا فين عطقل

 اذهب سمالاب ىنورمأ مسهلاف ىدبملاو رضحلاو ملسو هيلع هللا ىلبص ىنلا نم
 برضو بلصلاب اورمعأ مهنا انقدص ناىتون وهو ةلقاندلا نم لجر لاف لمملا

 ناسحلا ءاسنلا ذخاباو أ ”أقدصن لهف لجرالاو يدبالا مطقو قانعالا

 هانم شيال غبأو نر املا ضم همس يلا كل تآولطوق نمحاكنو

 ب برضيةاضقلا مخ يدبملا أ نمل هنأ هيلع يدا ثيحةكاحملا ىلع هنلاحاب ىمأف

 ١ شيلا ضارعتسا لحم يف يلاتلا مويلا يف تب رضف هقنع
 تاالتماو داوقلاوةراقبلا ىلع نعزوو تايبسم نيحاطبلا ءاسن تذخاو

 نمموقيودمدلل اميشن لئابةلادشأ نم انمدق اه اوناكو مهنمنيلوستللاب نامرد مأ
 هيلع طلس املاظ ناعأ نمو اهدي مهم هللا مقتناف اهرزأ 7

 نامثأ تطبهن نامرد مأ ىف رقبلاوأشلا نم اهلج يتلا مهنيشام تعيو

 لاير فصن نأضلا نم سأرلا نم غلب ىتح ةيشاملا
 -- يي ب 1

 كلذدعبلق ةزدلاخ دمحم ناش

 عم هل عقو امو روفراد يف لقز دلاخ دم ثداوح نم ناك ام انركذ

 ثيحنجسلا نم هجورخو رورش ةمضب نامرد مايهنجسيلا هجنع ىبأ نادمح
 ءاهد اذ اذه لقز ناكوهعم دجمملا يف سملاتاولملا ةمزالع ىنياعتلام سمأ

 نأ يلا هب ىهاظتن ام هعدخ ىتح هتبحمو يشياعتلا ءالوب ىهاظتي ذخأف ديدش

 يذلا ةجرق يبأو هنقد نام نيب تافالتخالا تركو ١م. ةنس تلخد

 هلدب نادوسلا قرش ىلع ىلوت
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 ففنض

 بوذهلا نب صهاطلاخنيشلا ىنيأمتلا دفنا تافالتخالا كلت تلحفتسا الو

 خيشلا ىفوتف نيفلتخلا نيب الصفيل يترشلا نادو لا ىلا لقز دلاخ دمت هعمو 1
 ةنقدنامءهعمو نأم ردوا ىلا امجار لقزدلاخ دم لفقو( ركوط) ىف ىهاطلا

 دلاخ دم ىلو مث ةرامالا ىلا ةنقد نامع داعاو ةجرق ابأ يشيامتلا لزع مث

 سناسدلا ىئياعتلا وخأ بودي هل سد ىتح ةئس ءاهز ةلقثد ىلع لقز ا:

 هركذانل مدقيذلاموديق دعاسم اه ةراقبلا نم ناريمأ ةلقثد يف ناكو 1
 ةيداهملا داق ناكوللا اعفدىبسعو ةراقبلا نم ةلئادلا دئاق ناكو يموجنلا نبا عم

 قدانبلاب نيحلسملا
 روفرادب هلزام ىف ىبرت لقز دلاخ دم دنع امداخ ناك اذه يبرعو

 لقزل ظف> هلرمإ تحن ىبرع راصو ةلقثد ىلع اريمأ لقز نيبء الو
 نكعي و هنرضح ابدأتم سلجيو همامأ عضاوتي ناكف ةيرتلا قح

 بوقمي هسدأم الول ةوادعلاب اهؤافص لدّسو املاح بلقني نأ نابسملا يف
 موبتاذ ىفو . يثياعتلا دنع لقزب يعسلا ىلا هعفد ىتح يبرمل يشياعتلا وخأ

 همنمو لقز لزام م-يب طاحأو نينلا ءاهز اوناكو هلجر يبرع عج
 رخآلاو لقزا رصتني ًاقيرف نيقيرف ةلدقد شيج مدقتاف جورحلا نم

 نم كاذو ةراقبلاو ةيداهملا نرم فاؤم اذهو هيلع يبرع ىهاظب

 دادعأ دحأ ثداوملا هذه نوضغ ىف لصو دق ناكو نييلعجلاو ةلقاندلا

 ةموكحلا عم ققنا ةلقثد ريمأ لقز نأ ىلا ريشي أبن هيف ةيرصم ةديرج
 هندعو ةيوبدملا ةموكملا نأو ةمواتم رينب ةلقند. ابملد نا ىلع

 نوكي نا ىئشخو ربملا ةحص يف يئيامنلا يدل بير قبي م ةنسملا ةأناكلاب
 سما هعمو ميكدلا سنوي هيلا ذفناف داوقلا نم همم نم عم كلذررق دق لقز
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 كفيل

 يئياعتلا ىلا بتكوةلأسلا رس كرداف لقز دلاخ دم لمن لمح امداخ هنيع هناي

 نيييعتب هباجاف ةلدند ىف هنع بوثي نم نيمب نا هلأسلو هيلع :مودقلا متذأتب

 دّقع ةريسل ماأ دعبو مارك الاب هلبقتساف هيلع مودقلاب هسمأو هنع ابئا سنوي

 نكلو همادعاب سلجملا مش ةيرصلا ةديرجلا ىف ءاج امل هتكاحل دع

 نم هيلجر ىف عضوو هلاومأ ةرداصمو هنج_سل ١ ىمأو ذيفتتلا فقوأ ى هناعتلا

 تاوئس عضل نجسلا ىف قبو هربت واااو دن هلقثا ام دويّملا

 ١81١ةنس لهتسم ىف ءاوتسالا طخ ىلا ىف م

 روفرادب ايريمأ وم ناك هنا عم نيرصملا نبل. ديدش لقز ناكو

 وبدخلاهل روفنلاىلا لسرا روفراد ىلع ىلوتسا املو ةالاثلاةبترلل ازئاحو انمدق اك

 ةءولمم ةمدقمب هباتك لهتساو ةيودبملل ميلستلاب هيف هحصنب اناتك اشاب قيفوت
 ىلع ىلوالو . اهقر نع عاريلا ىناجتب يتلا ةيصخشلا نعاطملاو ةهافسااو ةحاقولاب

 نعاطملاو بلاثماب أول لوالا باتكلا نع فلتخم الرخآ اراتك هلل سرأةلقند

 طخم هافتم نمرف لقز دلاخ دمنا روطسلا هذه ضيبن نو انب لصتا دقو

 اهناطلس هكسمأف (وقرب) ةكلسمب قحللو نامردمأب ىئياعتلاةعزه دمب ءاوتسالا
 مهنا دالسلا كلت تادامب نوفراملا لوقبو تآلا ىتح هتلفب لو ريسأك

 اسوساج ذوكينأةفاخم اج ثيحنم دومينأ مرايدىلا بهذ بيرثل نوحمسال

 لقز ناف لاما نم نكي امبمورارسالاب ادوزم اهنم دوميو رايدلا لالخ سوجم

 ةفصلاب ةموكحلا دونج نم !هصلختسا ىتلا روفراد دالب ىلع جملاتذلب عت
 نم هعجام بنو نجسلا امهتبغم تناك نيتنس ءاهز الا اهركذ انل مدق ىتلا

 نم لكل ةيودهملا ةلماعم تناك اذكبف كلذ ينةبارغ الو املالخ يف لاومالا

 دمي نمو لبق نه سمالا هلواهناعأ
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 فيلل

 امناو صاصرلا جارخخااركذ
 ساحنلا ةرف> نداعم نم لحكلاو

 ( ساحنلا ةرفح ) ةهج حئافا اشاي نودرغ ركذلا بيطلا نا انل مدقت

 سصعأ هفلخ لممأ مئاهنم ساحنلا جارختسا يف عرشو ساحنلا ندامم ةءولمملا
 ىف روفراد دالب تلخد ىتح اهنم نحنا جارختساب لفح لو ةرفملا هذه

 ةيودبلا ةزوح

 ايش اوجرختساف ةهإلا كلت ىلا اسانأ يشباعتلا ذفنأ 1مءاب ةنس ينو

 شوط رحلاةئبمت يف صاصرلا مدختساف لحكسلاو ساحنلاو صاصرا نم ًاريثك
 شنلا ببس فنصلا اذه جارختسا يف الذب يتلا هيعاسم تطبح نا دمب
 هلجأن م للا رمع مدقملا لجرو دب تمطق ىذلا

 ءىث جارختسسال دمي مل مث شوطرحلا فورظ ساحنلا نم عنصو
 اهنم هتبافك ىلع لصح نأدعب فانسالا هذه نم

 نييلعجا تانب ركذ
 ربرب ثداوح يف اهنيرمت انل مدقت ةليبق مسا نييلملا
 نيسح نب ىهو دمت همسا الجر يشداعتلا ذفنا م.م ةنس لئاوأ ينو

 نيياءملا ىرقرلا ربرب يف ةموكسملا يفظوم نم ناكو سيئرلاب روهشملا ىادا

 تانب نم ءانسح لك ذخايل رخاوبلا ىدحا ىلع نامرد مأو ربرب نيب ةمقاولا

 ءيطاوشى الوجتم روبشةمضب ثكف اهب هينأيوةرخابلا ىلع المحيو نويلعملا
 يراذع نملجو ناسملا ءاسنلاب ةظنكم ىهو اهب داع مث هترخابب ىرقلا كلت

 نه وبصو ىدل نهنعنوبايثعزنب مأي ناك ي ثياعتلا ا نها دحأن م تممسو

 ىلا نادوسلا 0
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 امأ ريتناوب ويك ةيراع يهوه رج ىفهيلع لخدت نهنم ةد>اولا تناكف هيلا

 هتبعأ اذاف هنم اهئدب م يدلنا اهرمأي ةلبثم ىهو اهبف هرظن مشب نا دعو

 امنادهاو اهجارخاب:سمأ هسبجمت مل ناو نيهلا كلمب ةءوطؤم هراد ىن اهاعبأ

 ةراقبلا هبراقأ دحال

 طقف نهيلأ ارظنلاب تقلا دصش الزاكف تايراعنهو هيلعءاسنلا لوخد امأ

 هئاسن لكل ماعيوهو ةماس ةدام وأ احالس نهمايش تحن نلمح نا فاخي ناك لب
 نبنم ةدحاو نمأب نال قو اهئاماب قثينمالاةلماعملا هذهب

 تابالقلا نم شيلا باوسنا ركذ

 لتق يلا شابحالاو شيواردلا ةبراحم ىعأ نم ناك ام رك ذانل مدقأ

 انحوي يئاجنلا
 ةشيملا ةنطاس ىف انحوي فلخ يذلا كيلينم يئاجنلا نا نولوقو

 هدودح ىلع يد_نلاو هبرح نع اوفكي نا ىلع شيواردلا عم ةندابم دفع

 تاهج نم اهعنييلاطيالا ةراغ عفدب ةلغتشم ةيشيملا ةكلمملا نأ هنع بني منال

 اهتراسخ ديزيواملونشم فعاضي شيواردلا عم برحلل ابا ارحتقو ( هرمسأ)

 هفاس تافرصت ءوس ناب ًادقوم ناك هنا لع. معافاص لب شيواردلا نهادف

 غرمتت يكل هنع ىنغ ىف تناك يذلا بابلا اذه ةكلملا ىلع تحتف ىتلا يه

 . نييلاطيالا نيحتانلا نم اهدالب ىلع نيرينملا ماما فوقولل
 لاوحالا نئارقنا الاةندابملا هذه عوقو ىلع لدي ايش رشني مل يئياعتلاو

 شابحالا ىلع شواردلا ةراغ نا دكؤت رابخالارداصم ضعب نال اهلع لدن

 كيلينم ناك يذلا تقولا سفن ىنو . اهريدت يننييلاطيالل دي نم وخال
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 نفعل

 شويج تناك امم ةريخالا ةمقاولا ىف نييلاطيالا ةزجانمل ايف دعتس

 ناىلعل در امنييلاطيالا زك ارسمةجاهل ىرخأ ةهجنم فحزئاضيأشيواردلا
 لاملا سكملا مث شابحالا دض نييلاطيالا عم قافو يلع الوأ اوناك شيواردلا

 : كوأ ىلع ءالؤه عم اوراصف

 هدانج لانو الاجرو اليخ تابالقلا الم نأ دعب ىئيامتلانا لصاملاو
 ردصأوةراجملا نم روس تانالقلا نصح رفظلا نم هولا ام شابحالا نم

 فلاىلا اهتسارح لكوبو تابالقلا كرتي نا شيلا دئاق لمط يازلا ىلا ارممأ
 تايالقلا رداغو ىمالاب يكازلا عدبصف يراقبلا ىلع دمحأ ةرمإ تحن لجر

 اهانرك ذ يتلا ةيفيكلان مهند الغ رداصو ببن ابلهأ نه راو فراضقلا ىف ر

 فراضقلا ىف مقاولا طحقلا ىلع مالكلا ىف

 ةلام هل عففدو يثيانتلا لع لمط يزل م دق 1م.0 ةنس رخاوأ ىفو

 ةدوملاب همأف ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقم ريطانقو لاير فلا نينامثو

 ( كلشلا ) دالب ىلع 0 قارتخال ةبهالا ذخأو فراضقلا ىلا

 ةدوثف ملقا

 كلشلا ىلع ليط يك ازلا ةراغركذ
 سبلي ةارمع ةأفح مهوةدوشف ميقا نكستدلا نم هيبتا مل كالا

 مهدحا سلج اذاف مهذاقعأ فاصنأرتست ةقرخ نمةعطق مه مهم ءالظملاو ءاينغالا

 لالالا هنروع تيقبو هيفتك ىلع ارمضوو ةقرحلا يولع

 م يناللاامأ تاجوزتم نكاذا دلإلا نم ةورغب نرزتايف ءاسنلا امأ

 رمش نقلحب ةوسنلا ءالؤهو نبناممأ نهتدلو مويك تايراع نبف نجوي

600091 



 ةردج 5

 مرومشنولبس لاجرلاو نولخ هيوشنو نهرظانم حيبقت ين ديزراممنبسؤر
 دعب نم ىنارلا هلاخم الكش اهنم نوامسيو غمصلاك ةيورغلا داوللاب اهنونهديو

 جنرال عج
 نانسأ ةمبرارسك وه ناتملا نا نومزيو نإ_تلا نوفرميال فلغ م

 جارخا نم مهدحا نكمتيل لفسالا كنلا نم ةأرملاوأ لجرلا نانسا نم

 هقيرط ىف ءىش فقي نأ رينب ناسلل

 ساحنلا سارجأو زرحلا نم ريثكب مهترذأو مهروحت لاجرلا نيزيو
 ىلعو اهرصخ ىلع زرحلاو عدولا نم ءىث ةأرملا ةنيزو جاملا عطقو ةريغصلا

 مهراثثتسا عم لاجرلاو اهيلحو ةأرمل ةنيز لعهتيلحو لجرلا ةنبز وبرت لاح لك
 تاماقلا لاوط مهترشب دا اوس عم مها ارت انرك ذام ىلع ةنبزلا نم ريك الا بيصنلاب

 فتوامجيو وهزلاو بجملا مههوجو ىلعودبب دعاوسلا ىلوةقمهوجولا ناسح
 سبل مهءأسن الو ع نوفرعي الوبارلاو قيرازملا نم ةحاسالا ميد

 ءأذحوأ لمت

 شيطمتب ( هماكوتا  همسا بشلا نم منص مل يجمه ةنو هادو
 ايلدلا رومأ يف هتروشم ىلا نومجري يبد ملامكوبف (روجكلا) امأو نونلا
 ءىث ةفرعم نم واخال هنع هموق نم هءمسنام حص نإ وهو بطلاو نيدلاو

 ةريكورابلا ناعأب مهريخعام ريثك هنال ايرظن الع ءاونالاو موجنلا لع نم

 لوصحلالبق
 نوم ةيئارو آلا نوكست ال روجكلا ةفيظو نا كلذ ىلع لدب امو

 نهاكلاب ءيش هبشأ كلشلا دنع روجكسا نا ةابججابو باتعالل فالسالا
 ةيلهاجلا دهع ىف فارملاو
 ا مس سس تس مس سس تس تل
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 فكفخلال

 نمو هيشاموق ركسللا ةظوبلاو ةيشاملا نباو ديصلا مول نم مهيذغأو
 هيرق ىلع نوملميو رقبلا نم لحفلا نوسدقب مهوادج ةريثك رقبلاو ملا

 تالفحلايف هنوجرخمو ( كو )هنومسنوةئيزلا عاون أرئاسو زرملاو سارجالا

 عيا م أرتحا عضوم نوكي ثيح م.ءاولاو

 هب نياسوتم ميمامأ لحفلا نوجرخي 5 نوةستسا اوجرخ اذاو

 نييرصلاءامدقدنع ( سيبأ )لجسلا هبشي كلشلادنع ( كوجسم ) نأ لصاملاو
 جوزتيهلا ىنمع ءاسنلا نم ءاش اع 3 زي لجرلانا مه دنعجاو لااةداعو

 دح الو ديقريغب ءاسنلا نم ءاشام

 ةنامومنلا نم ةلطسوتملل رتبلان * اسأر نيتسنع لقبال جباوزلا ربمو

 رّببلا نم اسأر نيميرأ نمل أ ربما نوكي نأنوزيجي الو ةيلاملا ةّئبطلا لهال

 ىلع قابلا عزوبو هنم ريكالا مسقلا اهاوبأ ذْخَأب ةجورلا براقال قح ربملاو

 كنلوأ لاني ام رثكا مهلاني ءالؤهو مالاو بالا ةهج نم اهيراقأ

 نيذلادالوالاو همأ ادع هناسن ميج ىلعهلاجنأ ربك !هفلخ جوزلا يفوت اذاو

 ( ميم ) مساوهدلاو نع ابئانهسفن ىري هنال هنوخا مهربتمي نبنم هل نودلوي

 كلشلاةلبق مضختو ميلك لاجرلا سنمل معو ) مسا نأ ءاسنلا سنمل لع
 هنوربتمي مهو ءايمص هل موتعاطو مهف دفان همكحو( كلملا) هنومس كلم ىلا اهلك

 نييرصملا ءامدق ناك ام ( هماكينلا ) مهدوبعم نم هنطلس دمت_س اسدتم

 متعارف يف داقتعالا اذه هبش نودقتمي

 ينحت نا دمي الا دحا هنم وندي الو ميلثم مسجلا ي راع كلما اذهو

 ىلع ريطلا نأك اسولج نولظي لب هيلا هنيع دحا فري الو هيتبكر لعفحزيو

 سلج ةكاحل ةسلج تدةعاذاف روجكلاو خويشلا هيلاوح سلجيو مرسؤر
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 ةسلجلا ةباهث دنعو لتتلاب نوبقامي امناو ابلك حالسلا عاونأ هيدي نيبو كلا

 ةفتيف ف رصنيو يناجلا وحندب ؟ىبوي هيدي نيب ىذلاحالسلا نم امون كلا لواتتب
 هنأم وأ يذلا حالسلا عونب هيلع ةبوقملا نورضاملا

 مهيب قرفال ثيح ةيجمحلاو شحوتلا نم هيف مهام عم مهبأد نمو

 نبدا ةيبابن يف مهلا ناسنالا نظي يتح بادألا ىلع ةظفاحلا مامنالا نيبو
 لتقلا الا امل باقعال ةينازلاو ينازلاو ةتبلأ ةشحاف مشب دجوت الف

 عم طلتخت ةيرملاةباهم يف مهنم ةأرلانا م .اوقالا كئلواب ىبامتا ىف داز اممو

 مهدئاوعنمو جنرفالا دنع ابمارتحاك م مهدنعةمرتحم يهو مهسلاجتو لاجرلا

 عم لاملا ىف لقلب بقوم هريغ عم سلاج وهو هركذ بصتنا اذا لجرلا نأ

 موعم ءاسنلاو ةارع نوسلجي مهنا
 ةرفوتم ةناظنلاو ةبقلاكةليطةسم اهلاعاو ةريدتسم خاوكا مهل زانمو

 0 ةرظن لوال ارظانلا املاخي ةراجحا نم ءىشب ةفوص سم مهل .زانم ضوأ نا يتحاهف

 نومانب ادامو ريصي يتحرقبلا ثور هيف نوق رحب ريبك ناكم ةبرق لكىفو ًاماخر
 هيف نوغركيو هيلع

 نبالا ىف هنومضيو هب نوضمضمتو رّمبلا لوبب مههوجو نولسنيو
 ىلع تفرشا اذا الا ةيسشاملا نوحبذي الو مدلاو ةتييملا نواك ايو نمسلاو

 مهدنع ءاذغ ندحا وهذا مدلا ىلع لوصملا دصقب اهنوحيذي ذئنيخ كالهلا

 مث يآ يف مدلا نوفزتنو اهتيبارش ىف رثبلا نوحرجي نيباحالا ضعل ينو
 : لمدني يت> هنوطبريو حرللا نودمضي

 رفلاو عبسلاو ليفلاك ىراوضلا صانتقا ىف ة-_يرغ ةرابع مهلو
 ديسص ةديرط انه ركذنلو . شوحولا عاونأ راسو ةفاررلاو شحولا ربو
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 قفل

 مهم دحاو لك ديب مهنم الجر رشع اننا ممتجي نا ىهو شحولا ربو ليقلا

 نود مهنم دحاو درفتي مث شحولا رقب وأ ليفلا نم نوبرتقيو ةلبوط ةررح
 نوقابلا هياعيثيف هندراطم وحن هبت و هسا رتفاىف هديص نوديرإم عمطيف هقافر

 نمطلا نال مهةيفر سارتفا نم نكمت نا لبق هربد ىف م-مارحب هنونمطيو

 نوددناف شوحولا ةيقب ديصامأ.هتالصو هدلج ةسالمل همسج ةيقب يف رثؤب ال
 ليلا عون نم ناك اذاف دارفالا هداطصي املكنم ٍبيصن كلمللو ءانعلا ىف اذه

 ابط نمبيصننسحأ هل نومدقب مهناف نالزنلا 8 محللا بياطأو جاملا هلف

 ةالفلا شوحو ديصيف مهن قوفت داكت ءال| باود ديص ىف مهترابمو
 ىنلاةريبكسلا كامسالاو حاسقلاو ةرثكب رحبلا سرف مهدالب ىف دجويهنا كلذو

 نمو بدشحلا نم ةعونصم ةريغص قراوز مهلو نيرتم نعاهلوط ديزي
 قراوزلاو مم دنع ديدحلانم ريماسم ال ذا طّمف طويملاب امنوطبرب مها بجعلا

 مهيدياب نوامحو امنوبكحري فارطالا ةبواستم عنصلا ةمكحم ةروكذملا
 دومت الف ءاملا قمع ىف كاهءالا اب نوفذب ةرانصلاك ابسؤر ةريغص قيرازع

 هذه نم برقي حاسفلا ديصو قارزلا 'يطخي نأ ردو ديصم ريغ

 لفسأ ىف يم البحذوطيري مهنايمف رحبلا سرف ديص ةقيرط امأ .ةقيرطلا
 (جبمملا ) همسا بشخ عون نم ةمزح لبلا رخآ ىفو ةرانصلاكارسأر ةبرح

 رهلا فافض ىطنوصلرتيو ءاملا هجو يلع هوفطو هتفخ ىف ( نيلفلا ) هبشيإ

 ىلع تبت يتلا شئاشحلا لكأتل رحبلا سرف جرخم يتح سمشلا بورغ دعب

 دقو ميلا ىلا دومثو م-ملع ىلوتف اهربد ىف ةبرملاب اهنومريف ةف-لا

 حرجا نفعتب لئالق مَ دعبو اهفلخ جبمعلاو لبملاو اهرب ديف ةبرملا تصاغ

 سرفلا نودراطيو لبملا نوكسميو ةريغصلا مهتراوز ىف نودايصلأ عمتجيف
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 ا نفق

 اهبلع ىغشب ىتح ماهسلاب امنوقشريف لبملا بذج دمب ءاملا هجو ىلع رمظت يتلا
 هنم عنصي يذل اهدلج نوفنجيو كلملل هبياطا جارخا دمب اهل نوستقيف

 رصم ىفةفورعم ا طايسلا
 اهم-| ةمأ ةيقرسشلا ةفضلا نكسيو رهللل ةيبرنلا ةفضلا نردكسي مهو

 اوزر< مل مهنا الا كلشلا نع تاداملا نم ءىث يف فلتختال ( ةكيدللا )

 كلشلا ل شم رحبلاو ربلا ديس نوفرمي الو كلشلل يتلا ةءاجشلا تافص
 كلشلا مهدهطضي كلذاو قلطم سيئر ةيرق لكل لب مهدنع كلءالو
 ن ةرشع دراطي كلشلا نم دحاولا نأ يت مهيشام نوبهيو مهيلع نورينيو

 ددعو ( تيدنيد ) هنومسي كإفلا مصك بهثخ نم مص محل نيذلا ةكتيدلا

 ةراغل ة.ضرع اوراص ةكئيدلا ةقرف ببسبو كل ثلا فامضأ غلب ةكتيدلا سوفن
 ناريج ماما ءالذ' مهارنةزملاو ةوقلا نمهيف مهام عممهنيذلا كالشلا مهناريج
 نوبهنيو كلشلا ىلعةراغلاولاو ثيح( ربو ) اهمسا ةمأمهو بونملا ىف مل
 لصاملاو ريوث ددع فاءضأ ةعبرأ غلب كلشلا سوفت دع نا عم مهتيشام
 ةكييدلا ةفا كلشلا نا 6 كلشلا ةفا ريون نا

 كلشلا نم [ايئرثكا مهلا الاكنشلا دئاوما ةهباشم مهقالخاوريون دئاوعو

 مهنم لوطأ مهتاماقو أرجاو

 ةريزغ لطب ىتلاراطمالاب اهيروةبرتلاةبصخربونوةكئبدلاو كلشلا ضرأو
 موق اليلق أيش الا ضرالا نم نوثرحيال يلاسك مهلا ريغ مهد دنع ادج

 ممايرورضب

 مهؤاسنو محلاجر ل عتسل ىذلا ناخدلاو مسمسلا و ةءيفرلاةرذلا ممالصاحو

 ةلارملا ةرثكو تالصاملا ةدايزب كلشلا نعةكنبدلا زاتميو مهرابكو مهراذص
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 «مو

 ميظنتىلاةالولاو ماكملاتفنلي ملرصم ةزوح تحتنادولاتلخد الو
 مريغو كلشلا ناك لب ةدوشف اهنمىنلا ضي الا ليلا ىلع ةيونجلا تاهجال ةموكح

 نوبهيو ءاقرا مهوبلجي نيذإإنيساخنلا تاياصتةراما ةضرع دالإلا ناكس نم

 مهتيشامو ممالصاح
 نادوسلا رادمكح يدمج اشاي ىمو» موحرملا ىنتعا 17م1 ةئس ينو

 ةيريدم لوأ ةدوشف تناكف امل ةءوكح مظنو ةيبونجلا تاهل ىماب

 كاشلا نكلو !منعنيساخنلا درطىذلا كب يملح ماقال اهيلع ىلوو اهسسأ

 نصحت. نا ىلا رطضا ىتح برملا هيلع اوربشو هنم اورفنو ءافنلاب هولباق
 هتيريدمل ة.صاع اهراتخاو ميلقالا طسسو ىف ةمقاولا ةدوشف ةطقأ ين مهْنم

 هدهج غرفب ناك ىلا سبالملاو ايادمل نم ؟ريثك ممل مدقق هونداه كلذ دمبو

 مممودق دنع ابضعي نوسبل م اريك ناك لب حلف لفابسبل ةرورضب مهعانقا ىف
 اوناك ام ةارمع اونو اهوملخ ممارقولا اودأع اذاف ةموكمل ازيكم يلا

 .(| نأتب متعا نادوسلا ةيرادمكح اشاب ربظم رفمج موحرلا يلو الو
 امل نوداي اوراص يتح مهفالثتسا ىف دولا ةموكحلا تلذبو ةدوشف ةيريدم

 ةرادالاو ةيماملا تاقفن راشعم رشعب م وه ال بئارض ضعب

 ىفأثنأ ضيبالا لينلا تاهجىلعاشاب نودرغ ركذلا بيلعلا ةيلوت ىدلو
 ك.ذ ذا ناكو ةيونجلاو ةيلامثلاتاهملا ىف لقاعم داشو زكارم ةدع ةدوشف

 ندقلا باب_سأ يف كاملا كلذ ذخاف ( نوكيك ) اممسا ةلئاع نم كلشاا كلم
 اياده ةدعاشاب نودرغ هل ىدها دقو . دئاولا ىلع لكأيو بايثلا سبلي راصو

 اومذو هنم اوضعتما هموق نا الا ةموكحلل ًاصالخا دازه ( كب )بتل هحنمو
 ةدع ةموكملا ىلع اوراثف رشلا هل اورمضاو كرتلاب ههشنو مدئاوءل هتالاخم
 7 حصص سوس ص ع ص لس حس حس سل م م ا ص سس مس ع سس سس صول

 ىلا نادوسلا 000
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 فيلم

 هدوشف ريدم هدركب روبشلا نسح كب فسوب اهادحا ىف لتق تاروت

 ةموكملا دنج ىلعيدبملارهظاملو.اهظع امدقت هندم ىف ةيربدملا كلت تمدقتو
 هدوشف ودم كي,نميا دشار هيلع لمحو (ربدق )لابجم قو (انا) ةريزج ىف

 منان كب(, نوكيك )نك هناكم يفهدار ,!انل مدقت ام ءرمأ نم ناكو

 نمت ادنو ةمع ذخأو كلشلا ءاسؤر دحأ ماسقف لتق نم عم لتقو

 هاممو كيلشلا ىلع ةرامالاب ىدملا هل بتكف ردق لابج ىف يدبملا يللا هب

 مهربخأو كلشلاىل دامف ةموكسملا نم بدن ىتلا نم اتاوبأ ءاطعاو ( رمم)

 هوعبلاف مولع اكام هالو هناو ( هماكينلا ) مهدوبعم وخأ هناو هلا ىدبملا ناب |

 هموق رم عجل ( 1) ةريزج ىف اخيدش ناكذم يدلل نرفريي اوناك مهنال

 م هذوفن دطوتو يئارضلا ةيدأ7 نع عنتماو ةموكملا ة'وان» *يف عرشو

 اهذبن لجأ نمقباسلا مبكا مكب نوكيكلع اون ىتلا مهدن .اوعىلع ظفاحو
 ءالج ةموكملا تررقو سكيه لارنلا ةلمح يدر كفا

 لقتساوكلشلا كلم رممل ولا الخمول ذا ةيماح زيبزمتل هدوشف نع اهنيماح

 اهلك دالبلا ىف فرصتلاب
 فلغتساو ديبماا ىلع هفلختسا ىدبملا نأ رم نلعأ ىدبملا فوت الو

 رمتساو نونلا شيطمتب ( نوب ) برعلا نومسن مهو برملا ىلع ةيماملا
 5 طحتلا اشفو ةبرجه 10... ةنس تاخد ىتح اهيف مكملاب ادبتسم هدالب ىف

 ىثيإمتلا لسراف ةلثاأ بلإ-.دوشف يلا جاجفلا عيمجنم سانلا لسنو نادوسلا
 ةيدأتب همأي رم كلملا يلا بتكو هدوشف اواتحا لتاقم فلا نالقت نيترخاب
 تاونس ىنامث وحن ىأ ريدق لابج نم هندوع ذنم هدالإ تالودحم رشع

 ةرمئنع محل أسف سبالءض.بو ركسلاو ناسملا ىراوملا نم ةب ةيده هل لسرأو
 فق 7؟©؟ب__ت_تبت؟ت؟+ت+؟ت“؟_؟____ب_ت”_ب تبا
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 »هو

 يلا نهادهأ ىتاللا يراوملا نا لاق مت.ذيذل هنا لاف هممط هوقاذاف ركسلا

 نملوبق ىتنكمي ناكو بايثلا نسبلي تاند.تم نبأ نموبق نم ينمنم ةفيلملا
 ررضب نصي نا ىئخأو اهبل يتلا لثم اين يدالب ىف نيل دجأ تنكول
 اهذخأ نسحتسأ الف سالما امأو يئاسن لثم تايراع نالظي ناب نهممرلأ اذا
 امأوابسبلب نم يلا اهيدهي ةفيلملا ىلا اهدراناىلوالاو امسبل دومتأل ىلا ثيح

 يناو هنعهب ضيعتسا نأ يناكميو ةرثكب لحنلا لسع ىدالب ىف ناف ركسلا

 دوجوم ريغهنال هنع ابعنمأ ىتنكلو هلوانت ىسفن تهتشاو اديذل هتدجو ناو
 هيف هدجأال تقو ىف هب ىسن قلعتت نأ ىثخأ ذا ىدالب ىف

 امضاَخ تسل ذا اهمفدأ الف هل اهتيدان ىنم ةفيلخلا بلطي ىلا راشعالا اماو

 برملا كلم ةفيلخلاو ( هماكيناا )لثم وه يذلا ىدبلا لبق نم ىلوم ينال هل
 مفدأ ين ريغ يتعاط همزلت الو هتءاط ىنمزات الف هلثم اناو كلشلا كلم انأو

 تضفر يتلا هتيده ىلع هل ةأناكمو ةيدملا ليبس ىلع لالغلا نم بدرا ىنلأ هل

 يل اهيحالص مدمل اهلوبق
 نم نيلوسر عمهذفأو ينمما اذه هنمن ىثناعتلا يلا اراتكر م كاما بتكو

 ةباتكلا نسحب نم دوجو نم بجسف نامرد ماب ىثبامتلا ىلع امدقف هلبق
 ناكو كلشلا نم همأو يرصمهوبا مالف بتاكلا نأ مع اريخأو كلشلا دلع

 دالبب قأحو هما عه رفق اهطوت- موب لتق يتح موطرحلا ىف هدلاو عم

 هل اتاك كلملا هلم رابكلا كلشلا ءاسؤردحا ةبيرق همأو هلاوخا كلشلا

 نم ىددج بهن دارأ شيواردلا دحأ نا مايالا ضمب يف ثدحو

 يىت> يدملا سمل ىلا يدعتملا دي لصت دكت مف كلشلا نم لجرل ةيشام



 «رمو

 تايار اومفرو مهلك كلشلا راثو لاملا يف هتلدنج ةبرحي هبحاص هنمط

 برحلل ةبهالا ذخا اهنم مهفي ةيفيكب ليللاب ايمفر مهتداع نم ىتلا برملا
 ةيرقلا لهأ اهاريف اهيف راثلا نولمشيو ثيزاي اهنونهدي ةانق اوذخاي نا ىهو
 دالبلا لهأ لمي يتحاذكعو اهياتىتا ةيرتلا لهل اثم نومفريف اهنم ةبيرقلا
 مدوفو اولسريو نكمام عرسأ ين اودشتحيو ةدحاو ةليل ىف برملاب اباك

 برملاب ماو الا قتل
 باث كلشلا كلمو شيواردلا دئاق نيب درو ذخأو ديدش ءانع دمبو

 . هارجع ىلا نمالا دامو ةنيكسلا ىلا نورثأتلا

 ةبسنلابهنكلو لامشلا يف يتلا يرقلا ءاسؤر نم يكلش شيواردلا عم ناكو

 شيواردلا دئاق هذخاف بايثلا سبلي راصو م هبثنا برعلا دالب نم هبرل

 ( نوكيك ) لئام براقأن م وهو( ىرغ) نب ( كليا ) همساو ليلد ةفصيدمم
 لسرأ رمت كلملا نا نيرضاملا ددحا ىثدحو.كي نوكيك كلا اهنم يتلا

 ( كييا) لزنم يلا روجكلاو خوي_شلا نم ةزشع موعمو التام نيسخ

 دمإ ىعزوسمخلا فقوو هعم ةرشملا سلخ شيواردلا ركسعم راوجي ناكو
 عم ءاج هناو برعلاب ههبشنو كلشلا دئاوع هتنلاخ ىلع هنوخموب اوذخاو

 اوبرضوهيلع اونو مثاهيط بقامي كلملل ةنايخكلذ اودعو ليلدةصب برعلا

 وأ مهتمواقم ىط شيواردلا نء ددحا رسجي لف كلملا ىلا هسار اولمسو هقنع

 موكلم ةسرطفو كلشلا ناي-صع نم يثباعتلا ءاتسا اريخاو هنع بذلا

 , || وحن ىف تابالقلا شيج ريسا لمط ي ازلا 1مءم ةنس ىف مسييلا زه+

 كازلا راسف نوتجنمار ةلحلساب نوحاسموناسرف مهلج لئاقم فلا نيرشع
 هدوشف فارطا يلا لصو يتح ةريزملا قرتخاو لينلا زاتجا مفراضفلا نم
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 فلق 5

 ه-شيج رم كلا دشحو يثبامتلا هلاهذفنا ىتلارخاوبلا دجو كانهو

 تلح ورمس كللا لستقو افينع اموجه شرواردلا مهجابف هدالب نع دوذلل
 ىثداعتلا يلا هسأر

 فيسلا كلشلا ىف لممي هدوشف ىف تاونس ثالث وحن يكازلا ثكمو
 رداصو ربالاك ءامدلا تلاسو ربنلا ةفض ىلع ىتلا ىردلا تبرفت رانلاو

 تلؤيو جاتنلل ماع وهام اهْنم راتخم ناكف ةفيلملا ىلا ابلسراو مهتيشام

 نيرثلا ءاقرالا ادعاذه لاما تيب ةطساوب ىقابلا عيببو اهجاتأ: عفتني ًااطق هنم

 يلا رقبلا نم سأرلا نمثو تالابر عضبملا ةيراجلا نمت طبه ىتح مهنم مهبلج
 اهم بلجواهممدو اهلك كلشلا دالب برخ لمط ىازلا نا ةلججابو نيلير
 نمض نم مهلمج مهتاملف نم فالآ ةسخ وحن يشياعتلا راتخا ءاقرا اهلها

 هلتقو ىازلا رابخأ ةيقب ركذ ينأيسو هل اسار> ةيداهجلا

 هنقد نافعر ابخا ةيقبرك ذ
 ززعو نامرد ما ىلا هنقد نامع ىصدتسا ىثيامتلا نا مدسقت ام ىف انلق

 لئابقلا فارحتا نم هملعام رثأ ىلع ةجرق يبأ عم لتاقم فالآ ةرشمب هنوق

 هلع مروفنو يقرشلا نادوسلا ىف
 ةدعاسمب هيلع ةجراحلا لئابقلا اهلع تراغا ركوط هنقد نامثء رداغ امو

 دونج.الو اهف ةثاقمال ذا ىودج ريب نع تذاع مث ةموكحلا دونج ضمب
 اهنع مهتراغ عفدت

 هجرقىباةوقب اززمم نك اوس ا ةنقدنامع لصو 18١ 4ةنسفصتنم ىفو

 ممروفنو نيلهالا ةروثث ءاقثا هلدب قرشلا نادوساا ىلع يثبا.تلا هالو يذلا
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 ةممط

 ىذلا ةجرق وباو وه ةلسك يف ثكمو لزملا هيلع قش ىذلا هنقد نامه نع
 ةعاطلا يلا ةنقد نامثع ىلع نيرئاثلا رثكا باثف ةنسح ةريس سانلا يف راس

 ةلسكو عوصم نيب ةيراجتلا تالصلا داعاو لبسلا ةجرق وبأ نمأو
 كلذب دصقو ةيملسة جراب نك اوسو ركوط يلاوحينلا لئابقلا ةرباخع ين ذخاو
 يف نوميذب اوناك ةئقد نام راصنأ نال هتارباخم حلق مف ةماطلا يلا ابعاجرا

 راوثلا نيكست اهنم ضرفلا نأو يمسسم الب مسا ةجرق يبا ةبالو نأ سانلا
 وه ىذلا هنقد نامع ةطلس تحن اوراص اوداض اذاف ةعاطلا ىلا اودومي ىتح

 ةجرق يبا ىعاسم تلشنق ىمالا نرطاب ىف ةجرق ينال يهادلا ىمآلا
 ىتلا لاوقالا هذه ةنقد نامع راصنا ةعاذا را ىلع حايرلا جاردا تبهذو

 ةحرصلا ن نع ولخمال

 ةقامنلا يف نكست يتلا لئابتلا ضعب يلا ةمباتتم تالح ةجرق وبا ذفنأو

 لئبقلا هتاهرثك أو (عانملاو توكيبلا) يلبج لاوح شأبحالا دودح نم ةببرقلا
 هيرابلا) انيق اهربشاو ةسئدقلا جونزلا لئابق نم مو محل نيدال سؤجم
 ردنيو نابلالاو ديصلاوةيشالا مول لئابقلا هذه ةشيمم ماوقو ( هزابلاو
 تاداعلا ثيحنم نادوسلا قرش يلاها رث ماس لثم مو زمملا فرم نم مهن

 فرتي مانالا ءاذغ اهنوربتمي ىتلا تاوارضحلاو زبخلا لكا نوفرمي ال ثيح

 ةقهاشلا .لابجلا مق قوف لئابقلا كالت مظعم نكسو نويمدآلا اهلكأ نع

 نووأي ةعستم يهو ودع مهمثد اذا لقاعم اهنوذحت ىتلا اهنوبكو ابحوفس يفو

 ناسرف هزابلاو هبرابلا و رثبلاو لبالاو مثذلا ىه ىتلا مهتيشئامب اهلا

 لفاوقلا نوشرتتيو لبسلا نومطقت راني ممل لعصياالو رابغ ممل قشبال
 1 بهلاو باسال
 وجبس _ صججص77و طمطس بجلب
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 فيطل

 زوردلاوةبديزيلا فئاوط نع هعمسن امن برقن مسا رصو تاداع محلو

 ةريشك تاراغإاهيلع زاغأو لئابقلا هذه يف ةجرقو.أ نخنأ دقو اذه

 اهنيشام نم يصح ال أيش ببنو

 نم دعبي عقوم يهو ( بودنه ) لةحاوركوطىلا فحزةنس دمبو
 رفو اهضعبب رفظف ةعاطلا تءاخىتلا لئابقلا ىلع راغأو لايمأ ةعضبب نك اوس

 فوبكلاب مصتعاو لابملا ىلا أو اهرثكا
 هنيبوة وكحللةيلاوما بارعالاوةنقد نامءنيب تاشوانم ةلجتاصحو

 ىدحا ف اةيفخا - رجاشابرفشتك حرج دقو ىرخأ ةهج نم ةموكملا نيبو
 هذهنوضغيف ةيمالا تناكو نك او.ةيماح نادنءوق ذئتقو ناكو تاشوانلا

 نكاوس ىلع راوسالا دبيشتو نوصملا ءانبب ةلمتشم تاشوانملا

 اهيفلتق نكاوس ةيماحو ةنقد نامع نيب ةمقاو كلذ دم تلصح مث

 بان نتباكلا همسا يزياكتا طباض

 هيفو.نك اوس يلا داعو اشاب رنشتك ىنث 1٠٠٠ ةن- بجر ربش ينو
 ةئقد نامثع ةجرق وبأ دمأو ( هزيمباو تودر ) لقمه هنفد نامء جاه
 قرخ نركلو بودنه يف شيواردلا ةو تززملو لتاقم فالآ ةعبس

 ةشوانم ىف ةدئاف ال نا ىرب اذهف هجرق يبأو هنقد نامثع نيب عستا فالملا
 لب مادقالا مدعو نبملاب همهتو هفلاخي كاذو بودنه يف ةطبارماو نك اوس

 عمتي ناكةجرق ابأ نا ةنقد نامثع عاذاو ةموكسملا بنام ليملاو ةبايحلاب

 نامثد نمهملعام رثأ ىلع ةجرقابأ يشداعتلا ىعدتساف اليل ةموكلا داوق عم

 قرشلا نادولا ىف وما هلالخو ةرامالل ديعأ يذلا هنقد

 ىتح نكاوسل هنقد نامثء ةقاضم تدتشا 1م.ه ةنس نمةج ا يذرهشيفو
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 طقف ( هدر ) ةثامسمخ دم ىلع تراصو راوسالا نم هسراتمتبرتقا

 نيذلا ةلاتملل داق يئانلا نارثع همسا ًايلقند الجر هنقد نارثع نيعو

 اهطوس فيخ ىتح نك اوس ىلع نارينلا قالطا اولاوو ةيءامالا سيراتما يف
 هلاش نصح قرحأو رحبلا يف ةيزيلكنالا نفسلا ةيامح اهكردت ملول مهيدبأ يف

 تناكو ةدجنلا ىل اهتيماح ترقتفاو نك اوستقيوضو كوشلا نم ناك ىذلا
 تالوادم دمبو شيواردلاةنيدملا كرتو ةرماملا ءالجا رذتقو ىرت ةموكسملا

 اهظفح ثررق
 رثكاودعلا مطو ديدش قرض ةلاح يف نكاوسو 18. ةنس تلخد 3 5

 راوسالا جراخ تناك ذا امنه ةيماملا يتتس يتلا رابالا

 ىلع عفادملا ةنقدنام'ع عِضو ةروك ذملا ةئسلا نم رفص رهش لئاوأ ينو

 ماظتنا نه داوقلا شهدناف ةموكسم ا نودص»- ىلع اهقلطي راصو هنوصح

 يمرمل اهتباصاو اهتافوذتم
 ليفنارغ لارنللا نك اوس يللا لصو ةروك ذملا ةنسلا نم ىناثاا عيب قو

 ناب هيف هربخم اباتك هند نائثع هيلا لسراف دئتقو يرصملا شيلا رادرس اشاب

 ثومبملا يزياكنالا ئاسلا يلناتس رتسملاوءاوتسالا طخ ميلاقأ ملاح اشاب نيمأ

 كلذ نم هدصتم ناكو ةبودرلا رسأ ىف امقو دق ءاوتسالا طخةيماح ذامتال

 ليلضتلاو باهرالا

 ريياوط ةدمبةئقد نامثع لقاعم ليغنارغ لارثجلا جا« لئالق مايأ دمبو
 نوديزيال اوناكو نيمفادملا نم اهيذ نه لتقو اهرمدف ىرصملا شيملا نم

 لاطبالا عافد مهمقوم نع اوهفادو ًانسح ءالب اولبامهنكلو لتاقم ةئامبسنع
 ةيرجه 10.5 ماع يناثلا عبو رهش رخاوأ ىف ةمقاولا هلله تناكو
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 تناكو اهب ركسعو ركوطىلا ةئقد نامثءع ربقهقت سيراثملا ةمقاو بةعو
 تناكت ا 2 ناف دك ط الخهلك نادوسلا هاف ا ذئتقو ةعاجل

 ةماطلا اصعاوتسشو 0 ىلا اوزاحتا نيذلا 0 طا ةراغا

 راصو ةشحاف ةدايز سوكملا دأز ثيح مسيلع هنأطو دادتشال هيلع

 الف هنم نيملظتم ةفيللا يلا نوع رب اوناكف تارشع موي لك ينمهْنم لش

 طايسلاب مدلجو نيملظنملا كسمأام ”اريثكو موليلغ قلم هب هيدل نودحي

 تاّقلح اهبف تعضو دق طايسإ ةدلج ةنامسخو انلامهم دحاو دلج هنأ ىتح

 تام ىتح ةيديدملا كالسالا نم

 هلاظم نم ةحار الو ةنقد نام نم فاصناال نا نواهالا
 تعزوف هبرح ىلع اهوفلاحو ةموكسحلا اولاوو نها ررظ ةيودبملا اوبلق
 اهرثكا ىفناكو مهيلع ةراغلابةنقد نامعلغتشا مث سو ةيرانلا ةحاسالا مييلع

 ةمج راسخ .”ادبكتمر اروحدم عجرب

 ربرب قيرط نع نامرد ما ىلا ىثداعتلا همدقتسا ٠ + ةنس لئاوأ ىفو

 ىلا ارصأ هاطعاو ركوطف ةلسكف فراضتلا قيرط نع ةدوملا ىف هل نذا مآ

 هتبحاصم ىف سانلا نم بغر نم اوضرتميال نا ءارمالا عبجج

 ةعابملا نم نيراف ابلهأ نم نوريثك سانأ هعبت فراضتلا لصو الو

 ةلسكىف اوناك نيدلانيبرصملا ييرسا نم ريثك مهنمو اباكاكب مهيلع تخانأ ىتلا
 نم ارارف ركوامب اوتو اضينأ نييرصملا نم ريثك هعبن ةلسكك ىلا لصو امل مث
 مرمدقت نك اضيأ ةعاهملا

 بارمالا ىلع ةرانلا همه لمجو ركوط يلا ةنقد نامثع لصوو

 يناث نادوسلا «مس١»
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 ركوط ىف هتمزهو هرابخأةيقب رك ذ ىلا دومنسو ةموكحلل نيلاولا

 رارام أر ابخاوبودنه نم شيواردلا ةيزه رك تل
 لبالا كثرم اهتيشام ةلاحر ةليبق ىهو نكاوس ضايرا يف ةليبقل مسا رأرامأ
 ةليبقلا هناه تناكو قرشلا نادوسلا ناكسم رئاس لثم ةيمجأ اهنشلو مننلاو

 دوم نب دمجأ اهميعزو اهيلع ةئقد نارثع ىهاظو ةموكملا ةعاط علخ نم لوأ

 يوس ببس نم كلذأ نكي لو اهيلاةوعدلا لئاوأ ىف ةيودبملا راصنا ربك ناك

 ةنقد نامثع ذاتسا بوذهملا ىهاطلا خيشلا ىدب سم نم ناك هنا

 (رارامأ) هب قهراام ببس هضيوةنقد ناملع جم يتحالب وط ثبلام مث

 ىلع ةبتولل ةئقد نام زحتف امن ماصحلا دتشاو مراغلاو ماظل نم هنليبق

 اهنمرف مث نكاوس ةموكحوملا ألو رفق هب سشطبلاو رأرامأ خيش دومت دما ىلع
 هلأسو ىشياعتلا يخا بوسي ىلا الئاط الام مدقو نامرد ماب مان

 همزاتال نأ ىلع هموق ىلع ةرامالاب هل بنكيل هيخا دنع هل اطيسو نوكي نا
 ناو هموق ىلع ةرامالاب هل بتكو هسبلط يشلامتلا باجأف ةنقد نامثع ةعاط

 نيذلا راجتلا نم روشملا ذخأ هبلاضوفو بودنه ىف ةركسمم لمي

 نك اوس يلا اأ نامرد مأ دومم دمحأ ردانف ٠ نك اوس نم مهمئاضبب نوجرخي

 بتكو نكاوسو ربرب نيب ىتلا لهانللا داحأ ىف ىفونف 1٠١٠ ةنشس رخاوأ ىف

 هلمسيف هنع بون ناب هنوخا دحأ ىلا ىثناعتلا

 ناوصأيف ىثباعتلا سيساوج دحأ لسرا 1. ةنسبجر رش لئاوأ ينو
 يرصملا شيملا نم ريياوط ةدع نأ هيف ةبرصلا دئارجلا ىدخا نماددع

 شيواردلا ركسعم مجأمت ةيبرح ةوق فيلأتل نك اوس ىلا سيوسلا نمرحبتس
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 (تاتيكنيرث )رفث ىلا اهنم رح ثيح نك اوس ىلاةوتلا كاتدومت مث بودنه يف
 . ارب ركوط ىلا هنمو

 نابودنه نم ربخ يثناعنلا يلاءاج أبنلا اذهلوصو لعاتضمنيتليل دميو

 قورش دنع شواردلا تتغابف بودنه عنك اوس نم تفحز ريباوط ةئالث

 ةتفابملا هذهب مله ىلع اوناك هموق نم همم نمو (رآرامأ )خيش نأكو سمشلا
 ةيماحلا هجو نم نيوبدم اولوو ةمواقم لقأاودبب لو مهباود اوطتماف

 يلا ةلخاد اهنأك ماظتناو ةنيكس ركسعما يلا ةرئاس تناك ىتلا ةيرصملا

 شعب ةموكمملا رسأ يف عقوو (رأرامأ )لجو اجنو ةيركسملا اهتثكث يدحا

 هانام نإ ليق يذلا ًارامأخيشو ةموكملا نيبام نولهجي نيذلا نم ب'رعا

 ىخأ بوتميل همدقام ناو نكاوس ةموكح نم زامياب ناك دو# دما هوخأ

 ةيرسلا امافو رصم نم ناك لاملا نم ىثياعتلا

 نمنك اوس ىلا اوداع بودنه نم مهتيزه دعب مهن ا كلذ ىلع لدبو

 دحأ توم نأ يننلبو تابثرملا مهيلع تيرجاو ماركالاب اولبوقف رخآ قيرط

 مسدلا ىف ىثباعتلا هل هسد مس نمالا نكي ملدومم

 ةنقد نامل ةيلاوم تناك ىلا قرششلا نادوسلا لئابق نا لصاملاو

 . هيلع ةموكحلا عم تراصو هيلع ءادعلاب تمجر ةموكملا ىلع

 ركو ط نم ةنقد نامع ةيزهرك ذ
 هنوعد ل'اوايف ةنقد نامع اهداع ناك ىتلا يلوالا ةلاملا يف لمأتب نم نا

 هيلا لآ ام مثرفظلاو حاجنلا نم اهلك هتاوطخ يف هفداصي ناك امو ةيودبملل

 ناكيذلا حالسلا سنب هذوفن ىلع ىضق هنا ىرب ةعزملاو لشفلا نم هرمأ
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 ةموكملا لاجر ماه هب برضي

 زرحأهلأ باتكلا اذه نم مدقت ام يف هنع هانبتك ايف ىرت كنا كلذو
 نادوسلا لئابق ةوعدب ماق و هسفن يدبملا ةربش عراضت داكت ةربش

 هؤاتنسا ذوفنب عيفتميمأ يا ين ناكو: اهداربأ مق يتلا ةفصلاب يترشلا

 لئابقلا فافتلاب تلفكنت ةسايسربظأ ذوفتلا اذه عم هنكلو بوذجملا ىهاطلا

 رحبلا اوضوخ ممل لاق ول هنا هرسمأ نم غلب ىتح مهبواق ىلع هئاليتساو هلوحأأ '
 نيعرسم كلذ ىلل اوبلل دنهلا اومليت يتح رحالا

 نكي فيكف رع ىدبملا نأ كلذوةن ةد نائمو يدب نيب ةهباشم دجوتو
 ةرارم ىهو ةضيرملا للعلا يوامدلا نم هيرتف امبنادوسلا لاهأ ىلع ريثأتلا نم
 نم الا مالا ىلع ريثأتلل ليبسال نا فرمع اهيخوتم نا ىف دحأ دورتي ال

 اهيلا ليمت ىتلا ةهجلا
 فناسللا ىف ةقالط اذ ناك ىذلا ىدملا رثأتب ةنقد نايثع ناكو

 اهمبغب ةيماع لمجي هداؤف هنكي امم ريبعتلا ىلع همم ردقي نايبلا ف فرصتو
 ةيمام ظافلاب دوصقملا ىنمملا اهّيدأت ثيح نم اهنفالب ةرمخم نولتو ءالهملا
 نوملكتب ال نيذلا قرشلا نادوسلا يلاهأ ايس نيعماسلا قاوذأ قفاوت

 نم هتباغ يدبملا غلب نا لاحلا نمناكو ةيجمه ةيمجعأ مهنذل لب ةيرملا ةغللإ
 هينوأ اع مهتلاهتسا ةقيرط فرعو ىدبلا م اًعم ناممع مهيف ماقف مهي ءاع ريثأتلا

 اريثأت مهلع رثؤي ابيطخ وأ اظعاو مهف ماق ١ ناكدنا ىتح مندل ىفةعاربلا نم
 هناث نم ولأ هل مولمجي

 نا ىلع .اهئامم ريسمتب اهقيو فيرشلا نآرقلا تايآ مهلع أرقي ناكو
 يفاوناكو همسا الا مالسالا نم نوفرعي ال اوناك يترشلا نادوسلا ىلاهأ
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 ابغصو انل مدسقت يتلا كاشلا ةلاح نم ةيرق نوكت داكت ةوادب ةلاح

 نكم قح مالسالل متدقأ همالك ةغالبو ةظافلا ة ةيوذمب ناهثع بذتجاف

 ءاسأ ةليل تاذ عمج هنأ دحاو نم رثكا انل ىو مهبواق نم نامالا

 اف هللا ليبس ىف لاملا قافناو ةقدصلا ىلع نمل اناح نبظعوو ( هودندملا )

 عمتجاف هيدي نيب هستقلأو غاصمو لح نم اهيلعام تعزنو الا ةدحاو نبنم

 ةوسنلا كئلوأ سامح نم غلبوةضفلاو بهذا نمرفاو رادقمتاقدصلاء ذه نم

 نيلئاغملا ءاذل دازلاو ءاملا نلمحي تاوزنلا ىف نهجاوزأ نّفأري "نك نها

 نلثمي نرص يتح حالسلا نرم نييدب أ يف هنلمح امب نيحورجملا ىلع نزهجيو
 كلذ ركذ انل مدقت دقو ًامينش اليثمت ىلتتلا ءالشاب

 هل ةلفاك تناك قرمشلا نادوسلا ىف ةوظح لان ةنقد ناهثع نا لصاملاو

 ناك يذلا يثبامتلا كلذ هركولو هزكرم ين يدبلا توم دمب قبب نأ

 هوصضاجو هلوح نرم سانلا شفنا نأ ثبلام هنكلو هنأواثم نع زجمل

 ميخو همم مظلا نافو سغالو ةوادملاب

 يلاهالام اغرادصتقب ةرارجلا شويملاب هنقد نامثع يثيامتلادمأ دقو اذه

 الف سانلا عاضخا يف حج هنأ ضرف ولو حاجنلاب هلامعأ نرقت ملف ةعاطلا ىلع

 ىثباعتلا تاب أم هنع ةفرصنم بولقلا تناك ثيح ةارادم الا مهعوضخن وكي

 صلختتل رئاودلا هب صيرتت بواقلاو ةنسلالا هيرادت همايأ تايرخأ ىف

 هب موةهرأ يذلا هملظ ةأطو نم

 هدئج ناكودالبلا ىلاهأن م هلراصن أ الادب رف رف كلذر'اهنقد نامءحبصأ و

 نيذلا ةجرق ىبأ ةلئاقم نم مولجو مهب  ىثباعتلا هدمأ ىتلا ةلئاقملا نع ةرايع

 انل مدقتىتلا ةسفانملا نم ةجرق ىبأمدئاق نيبوهنيب ناك امل هنع أورفنو هوضني
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 ناك هنال موطرملا ىف مهرايدب اومْلو ةهلاقلا ءالؤم رثك أ رفو اهلا عاملالا

 0 ةيرورضلا مهجن وحب موي ام مهيطميال
 ام ىلع همايأ تايرخأ يف مدن دق هنقد نامع نا سانلا نم ريثك نظيو

 لامأف لاخت يتلا يشيامتلا لامعأ نم هدهاش امل ةيودبملا ةمياتم نم هنم طرف
 ىتأ نا دمب ةموكملا ٍبناج نمأبال ناك هنكلو ميقتسم طخ ىلع ىدبملا
 اهعم هانأام

 لاقو ةواخ يف هيصاس هنا هعم اوناكن يذلا داوقلا دحأ يل يح دقلو
 اذا امل تمضخ انأ نا ريخ لكب يندمتو ةعاطلا ىلا ينوعدت ةموكحلا نا هل

 هرمضيام ريتخي هنظ دقو دئاقلا لاقف امل يسفن تملسأ اذا يب لمسقن اهلظق

 اولمجو كونجس كنم اونكحمت اذا مهنا ىرأ ينتاف رافكلا بناج نمأتال
 رمق ىف كوكرتو كينيعاوثف مرو ةفواعلا ليلا غضمت ؟ م اهنضمن ةلغلا كءاذغ
 ع ل د رعول

 راصدناو هيكرم ةئوهخ كردأ هنقد نارثع نا هنم مهنبام رخآآ يحو

 ءالو ىلع رارمتسالل ةجاح يف حبصأ اذلو قرشلا نادوسلا ىف دنس الب
 بارخ هملاظمو هترادا ءوس ىلا بسدو رسلا يف هضب ناك يذلا ىئياعتلا

 ينأيام هتصاخ ضعبل اموب لاقهنأو نادوسلا
 ىتنا' (فيرشلا فحصللا ىلع هدب عضوو ) اذه هللا باتكب تلحأ

 لجو ع قلاحلا مهلاّقف ةثالثلا ءالؤه نمو هسيلج لاف ثالث نم الا فاخأال

 كدصق مهفأ مهل لاقف ىئياعتلا ةغيلملاو سهاطلا خيشلا ىفاتسأ ن نب بوذجلاو
 ىلع رداقهنال ىلاعت هلل يثخأىنأ نايس مأذ كدارم نع يل حصق * نأ وجرأو

 لجر هنالف بوذجلا نم ينوخامأو ةرخآلا يف يباذمو ايندلا ىف ىنالذخ
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 ريت ةلك ينم طرفت نأ يشخأو هتحاقو نم يرد قيضي بذألا ليلق
 سهاطلا خيسثلا ىذاتسأ هدلاو تأسأ دق نوكاف افيفخ رين ولو هرطاخ

 يدهأ تملع ام هلاو يوبأب هيدفأو ينل يبح نم رثك ا هبحأو هلجأ ىذلا
 ايندلا نم جرخأ نأ هللا نرم بلطأ ينناو اههصنم ىنأوبو ةرامالا يلا

 خيشلا ىذاتسأ ةرتع ن دحأ ىا لمن كارشل ءادف يلامو يتايح نوكتو

 نايثم دبنت ذئدنعو ) ىثباعتلا ةفيلخلا نم ىفوخ امأو هيلع هلا ةحر ىهاطلا
 انأ نا فاخأ ىتاف ( ىناسل قلطني الو يردص قيضي لاقو ةربملا هتقنخو

 لاقف ( اليوط تكس من ) ءاوتسالا طخ يللا ىنيفنيو "يلع ضبقب نأ هتفلاخ

 لأ ىتنكلو ًاأبج تسلو و باهأ ال ىننا هللا باتك ىلع كل مسقاو

 ءادعالا "هامش

 نم هئقد نامع ةلاح هيلا تلصوام ءيراقلا مهفي ثيدحلا اذه نمو

 ةريخالا همايأ ىف كابترالا
 نكاوس نم تاوقالا جورخ ةموكملا تعنم 0٠.م ةنس تلخد الو

 ركسعلا نم رفقركوط ركسعم ىف ةنؤللا دوجو زع مث رامسسالا تدعاصتف

 يوزغلل مهم همم قب نميف ناممع زبجتو ةلئاقملا نم رارفلا ىلع ردق نم لك
 لزانو لابجلا طسو ىف لغواف توقتلا نم مهتجاحي موقبام بها نم اواصحم

 عرساف بودنهةيرصملا دونجلا لالتحا أبن هأجانق ةموكحلل نيلاوما با معالا

 لايل عضبب دونملا ابججابت نا لبق اهغلبف ركوط يملا ةبوالا
 ركوط اشاب ثيمسدل وه مجاه 1".م ةنس يجر ربش رخاوأ ىفو

 فال آ ةمضب ين هلالا ةنقد ناثع جرفن ىرصملا شيملا نم ريياوط ةعضبب

 عيرملا ماحتقا شيواردلا لواحو نيسقيرفلا نيب برملا تبشتناو لتاقم



 كيس

 ًافقاو ناثع ناكو ءىث ىلع نوولبال نيمزهنم اولوو تافوذقللا مهتدصق

 رقم ىنلأ ةفاسم مهعاديمب مهلتاتم ءارو

 ةلسك اودصقو مءاسأو مهتعتما نم فخام اولمتحا ةعزملا دمبو

 ركول يلا ةوذلا مدقتن لو نيبرصلل نم ريبك هدم مهتتفارم نع فلختو
 اودمتساو ةحلسالا اولمخ لبيللا ىف نامع مهيلع ركي نا نويرصملا فاخو

 ركسعم يللا نييرصملا ىرسأ دحأ راسو حابسملا جلبت يتح منع همفدل

 هتمفا منع نيب ريصلا فلختو هنقد نامثع رارغب دئاقلاربخاو ةيرصملا دونجلا

 حابس ذنم ةلمكن يدصات ركوطاوردافو مداسنو ميءاتم اولمج هشيواردو هلاو

 ةيماملا تمدقتف نيروسأم اوناك ن يذلا نيبرصلا ريغركولم يف قبي لو سمأ

 تاكلتم اوبلسو مهدبأ اودم دونجلا نا بجملا نمو ركوط تلتحاو

 . هللب الا ةوق الو لوح الف مهضارعأ يف اوئاعو نييرصملا

 كلذ دعب ةنقد نافع ناش

 نيفئاخ ةلئاقملا نم هعم يتب نميف راس ركوط نم ةنقد نامثع مزهلا امل

 تابانلا ىف نوفتخيو نارمعلا نم برقت ىتلا جاجفلا نع نودمتب» نيروعذم
 اوامجولابجلاو تابانلا كلت نيب ةلزانلا بارمعالا لئابق 92 رمشننأ ةيشخ

 لافطالا نم ءافمسضلا رثكا تامو مهباود تكلهف ةلسك مهريس ةهجو

 مهريس ناكو رجشلا قروب نوناتقب اوراص ىتح مهتاوتأ تذنفنو ءاسنلاو

 ءادعالانم فوحلاو باودلا نادقفو عوملا نم هيف مهاملل ائيطب

 ةنقد ناهنع ىلع هبضغ رهظأ يشيامتلا ىلا ميزه ءايلأ تلصو انو

 هوكرتوهلو> نم اوضفنا ام هراصنأن او رومالا يف فرصتلاءوس هيلا بسنو
 -س-لس-لى  س سللللئ١لي[ىئيييااجذمت333ة7>3737--2-2222-
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 هريس ءوسو هتظاظف ببس الا اديحو

 يثياعتلا بضغ ببسي رطحلا نم هن قدحأال اكردم هنقدنامع ناكو

 بوتمي هيخال عفدتينلا اشرلا ريغ هؤنثعيال يذلا

 ناك ةئقد نامثع نأ ىهو اهموار ةقث تقتحت ةصق انه دروأ نأ نسحيو

 هريسف جرعف لكك نم ةسيرقا لاه دحأ يف لالا نم هع ارد أبخ دق

 افلا نيس اهنم عزو لاير فلا يتئام وحن ذخأو لبملا كلذ ىلع ةلسك يبل
 يف اهغلب ثيح نامرد مأ ىلا همم يتابلا لمحو ناوعالا نم_هعم ناكن م لع

 ىذلا ىثيامتلا ىخأ بوقميل لاير فلا ةئام هنم عفدف ةدمقلا ىذربش رخاوأ

 ىثيامنلا ىمأ ةجحلا يذ ربش رخاوأ يفو . هنع حفصف هيخأ دنم هل طسولا

 ةلسكو ربرب نيب هربتا رمل ىلع ( هماراد ) ةهج ىلا بهذب نا ةقد نارثع

 محل عفدو اهم مهتوق ىلع اواصحيل ةرذلا ةعارز يف هدونجو وه دبتجي ناو
 و و

 باسلل نكاوس فارطأ ىلع ريسي ذخأو ( همأراد ) يف ركصعو نامرد مأ

 ركذت ةيهأ هلدمت ملو ببلاو

 لامجالا يلع كلذ دعب نادوسلا ةلاح
 بانتلا ىلع ردق فيكو كللاب ىثيامتلا دبتسا فيك مدقت امم كل رهظ

 لابجلا اهلح ءونت ملاظمب دالبلا قهرأ فيكو هوأوان نم ىلع
 ناظيالو رامدلاو كالملانمةريبكلا لئابقلا ضعبب قاحام انرك ذ دقو

 اذه ررضنمتملس دق ىرقلا نكسن ىبلار'اشملاو ةريغصلا لئابقلا نا ءيراقلا

 ةريبكلا لئابقلا هتلاث امم لقبال فيملا نم ابيصن تلان اهئاف فراجلا ليسلا
 1 ينادوسلا 0 مج »
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 و
 هلك نادوسلا تم ىتلا ةعاجملا ادع

 نكست رثاشملاوةريغصلا لئابقلا بانمأام ليصافت ركذن ل نحنو
 مجح نع امهمجح لب ال نيمخض نيدلجم قرغتسسي كلذ نا انملعل ىرقلا
 كل نودروم نحناه و.هلج كرتيال هلك كردي ال ىذلا نكلو اذه انباتك
 ركذب أد-ٍثو نادوسلا باصأ م ىلع اليلد كا نوكيل ملاظملا كلت نمارزت

 لوقنف« ريمشيداو يرق » ةثداح
 لحام عضب ةريسمب موطرحلا يترش بونج ين ةمقاو ىرقلا هذه

 ليصاحمب دوجت ةبصخ اهضرأو لايمأ ةرشع وحب قرزالا لينلا نع دعبتو
 بئارلا ةياملل شيواردلا نم ةصامج اهلا بهذ نطقلاو ةردلا نم ةرفاو
 ىلع دازام اهنم اوحيذف ةيشاللا ىلا مسييدبأ اودمو ىرقلا ىدحا اولخد مث

 اوكرحالو ناكسلا مهضرتمي ملف 3 لخاد نم ةيذغالا اوبن ممهيانك

 نوب اوثبعو ءاسنلا ىلامهب دي كلذ دمب أودف مهنأشو موكرت لب ممعنل ًاتكاس

 باذلا هضرع نع عفادملا ةمقو مبهوجو ىف اوفقوو دئتيح نواهالا ّيهف

 نيلهالا اونرضونايمطلايف اولو ءادتعالا نع شيواردلا نثني ملف هميرح نع

 نير فلا نيب برحلا تبشلو نو ريثك مهنم حرجو ىلتق مهنم طقسف ةجلسالاب
 شيواردلا لاتق ىلع اوبلأتو مبضعب يرقلا يلاهأ خرصتساو ءامدلا تلاسو

 نوربخب اوثبب كانهو ربللا ةفض اونلب يتح نيروحدم مهمامأ اورف نيذلا
 هوريخلأف اوداعو ةعقاولا لحم يلا اوهجوت باونلا نم ةسمخ لسرأف يثيمتا

 مهئاسن ذخأو يرقلا كلت ناكسلاومأ ةرداصمب هرمأ ردصأفهيلع اوفقو ام

 هنوت أيام لكل اوْخضري لو يدسملا شيوارد اوبراح رافك مهنال تايبسم
 تاركنملا نم
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 نادوسلا دالب يف دجو ملو ( ريمش يداو ىرق ) يلاهال مقو ام اذه

 ساقب الاثمامثداج اندروأ امئاو يرتلا هتامل عقوام لثم امل عقب مل ةيرق ابلك

 هباميتسا نع مالا قيضليرقاةيقبب قاحام هبلع ||
 يرخ ىلا دلب نم اورفاس اذامهنا شيواردلا دنع ةف وألادئاوملا ن ماكو

 ةيشالا نم مهقيرط يف مهنداصيام نوحمذي لب ةريسم الواب اداز نولمحيال

 نوذخأبو ةيذغالا نم اهف هنودجيام نوذخأبو ناكسلا لزانم نواخدبو

 ةيذغالا محل نومدقيف رباكالا لزانم يف داوقلا لزنيو موباود فلمل بوبحلا

 لاملا اولوانن اذاف مهل اشرلا عفد نم دبال لب كلذدنع نوفق مهنيلو ةرخافلا

 املاولحتني نأ نودب دلبلا وأ ةيرقلا نع اولحرو ةمعطالا نم اًاشام اولكأو

 لهأ ىلع مهلا ربك أ نم كلذ ّدع ءاسنلا يبسو للملا ذخأ اهب نولحتسي ايابسأ

 مؤاسننوكتالنااهنم بابسالهذه مهتاجن نوكتلاوحالا بلاغيفوةيرقلا كلت

 تناك اذا امأ مهتايرورض ضعبب وقيام ردقالا مهلاومأن وكتالنأو تاليج

 هيف نوقوذب موب نم محل دب الف تايرورشغلا نع ادئاز لاملاو اناسح ءاسنلا
 ١ ميلالا باذملا

 لينلا ةهج يللا ايارسلا ىدحا عم رفاس نييرصملا نم دحاو "يلا لقنو
 ةئام نامرد مأ اورداف نادمل مهنأ لتاقم ىنلأ ءاهز شيواردلا ناكو ضيبالا

 ناك اذكهو 8 نم سأر قامو ربا نماسأر نيسحخو ةئام اوحبذ ليم
 مهيافك ريغاهنم نوذخأ.ال اوناكف لالنلا امأ قيرطلايف ولافي ةيشااب يلف

 تناكو اهوبهنف ةلنلا نارجأ هيفو قاوسالا دحأ ىلا اولصو موي تاذ ىفو

 بدرأ فال ةثالث وحن

 ببس تحبصأ مهم ةنس لئاوأ يف وف نادوسلا دالب نا لوقلا ةلمجو
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 ىثياعتلا نأكو افصنص اماق دالبلا تخبصأو اهناكس راشعا ةعسن ةدقاف ةعاجملا
 هيلع يلاهالا ةروث نم هكلم ىلع انمآ يأ اهب هنال ةجيتنلا كلتب ىضر امنا
 ةبيصحلا هتامطاقللا ىف مهناكساو ةراقبلا هبراقأ عيذوت ىف ذخأو

 راطمالان ال نيتيضاملا نيتئسلا ىف ةعاجملاب بصت مل اهناف نافدركدالاب امأ

 سراف نلأ رشع ىثا وحن امل لسرأ يثياعتلا نكلو ةريزغ اهف تلطه
 رخآ ءاج امو ةليلق ربشأىف اهتالوصحم اومهنلاف دارجاراشتنا دالبلا يف اورشتنا

 ةيشاف ةعاجلاو ١م.م ةنس تلخدوتاوقالا راعسأ تدعاصت يتح 10007 ةنس

 مهيقاب رفو ناكسلا نم كله نم كلهو اهئعرطملا سيحناو نافدرك ميلقا ىف
 لابجلا ىلا الو

 ةيودبأل نا اهيادب نم ةيلادوسلا ثداوملا ىلع اوفقو نبذلا ىريو
 ابشويج تمزهلاو كلذ دمب ةمئاق امل من ملو 1+ ةنس ذنم اهرمأ ىثالت

 قاسورسم ودع يف ىوجنلا نبا لتق 1.5 ةنس ىنف تامجلا رثكأ يف

 ةئقاو يف ةلسكحاولتحي نأ لبق ةمزه رش شيواردلا اومزه نييلاطيالا نا
 طوبحلاو يثالتلا فتذخأ مث ( تدرغ )

 تف تدصق ولةيرصملا ةموكحلا نا اهبف ءامال يتلا ضئاقملا نمو

 ركذي ءانع رينب هيلع ءاليتسالا ىلع تردقل اهدمباموأ 1. ةنس يف نادوسلا

 ءارمالارثكأ ١م.:ةنس يف اهيلا لسرأ دقفهحتف قبرط ينهتفداص امل ةبسنلاب

 ”مهئارج نءونملا اهنولأسوامل موعوضخ نوضرمي ةلقثد ىف نيطبارملا
 كذبوذالملاب اومعنتو فرتلايف اوسمفلا دف ةرامبلاهموقو يثيامتلا امأ

 ناك دقف كلذ عمو ةوادبلاو ةءاجشلا تافص نم مهف ناكام اودّنف

 نونثي لكلا ناك لب ءالولا ممل نوصلخم ةثاملا ىف ةسخنيلهالا نيب دجؤبال
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 بواق يف تيقب نكلو مريس ءوس نم نوفقأتو مسملاظم ةأطو لقث نم
 قتاعرلع اهل ملاظلاةمبت نوقلي اوناكو ىدبملا ةيوديمب داقتعالا نمي نياهالا
 دو واح ىلع نيتفيلخلا دحأ ةعيابمب ؟ هملظ نم ضالخلاىف نومسو ىثيامتلا

 نم هتبارقل اظن كاذأ يف اهنم قثوأ تناكر يخألا اذه يف مهلامآ نأ الافيرش

 0 ىشبامتلا ةلود يف ظح ضعب هلذاكك اذ نال ويدبملا

 ريثك ماق يثياعتلا لظ نم مهياصألم طرفل سانلا نا تاكحضلا نمو

 نوموري هيلع همالسو هللا تاواص مبرص نب ىبيع حيسلا هنأ معزي لكو مهنم ا

 ناكف يدبملا بتعي حيسملا روهظا ىئيامتلا نمل بلس يلالوصولا كلذب

 ( تابالقلا) ىف هرب انركذ يذل ادع مهنم ريثك هيف ريظيوالا موي رجال

 اعدم ( عماج ليلخ ) همسا موطرلا يلاهأ ترم يرصم لجر ماقدقلو

 هيلع نافع نب نامء ةفيلخ هنأب هريخأ مسو هيلع هللا لص ينل نا

 هيلع ضبقف لاومالا نم لاما تيب ىفام عيزوتب هرمأو ناوضرلا بئاحس

 هل لاّمف همس ثنبب اجوزّم ناك ث يح هفرس ناك يذلا ىثيامتلا ىلا قيسو

 هلوسرو هللا نم ىنءاج ىمأ اذه هل لاقو هرهتئاف هيعدن يذلا اذهام ليلخاي

 تيب ين نكاس هسم ىذلا ىجلا ناو نونجم هنا ىشياعتلا لاقف هلهجتال تنأو

 هلييسقلطأ مث تا اونس عضب هيف كف لاما تيب نجسملا هب اوبهذاف لاملا

 هنونج ةلاح ىلع رمتساو
 هل ةبيرق عم نكسل ( سورحم ) همسا يلعبق لاملا تيب راوجب ناكو

 دمصف ةنجم لجرلا كلذ بيصأ موطرحلا يلاهأ نم اههالكو ( ةيفطصم) اهمسا
 هنم تندف ( سجرج يرام ) هنا الئاق سانلا ف بطخو ةيلاع ةيار ىلع

 اننأ ةمهت انب قصلت هذه كاوعدب كنا سورعاي هل تلاقو ةروكذلا هتببرق
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 ىعدب ام اهريغ يعدتو ىوعدلا هذه كرتن نأ كوجرأف يراصن لازنال
 يواعدلا باحصأ نال توللارظننا هلت لامف يبهذا امل لاقو اهرهتثاف نوملسملا
 كاوعد لثم ىمذب نع فيكف نونجسو نواتقي نيملسملا قاوذال ةمئالملا
 تا هراد ىلا هوامحو هيلا هيراقأ عيه م م ىنارصن هنا ىلع لدن ىتلا

 ةريسل مايأ كعل

 مهديقعت ريت سانلا لجو ةبيسغ ةلاح يفاو راص دالبلا لهاا ل صاحلا و

 نم دحأب قثب يشياعتلا دمي ملو اهنعروفنلاب اهوح مهلايما تلدبتو ةيودبملا ىف
 مهحلسو ( ةيداهملا ) ةسيبعلا نم اف ولأ عج اذلو ةراقبلا هنراقأ ريغ يلاهالا
 ةيرانلا ةحلسالاب

 مزجأال تنك فتراو اهداربإب اسأب يرأال ةئداح ربسخ ىلا ين دقو

 هلتقركذانل مدق ىذلا ىلازنلا براقأ ةشيامتلا نم الجر نأ يو ابنحصب
 ناد راجل نورت راع اولكر مع جلو ف نأ ىذا ط نذأتسا

 رعشل لو ) ابرض هومجوأو هيلع اواخد حالسلا نم موعمام سارملا ذخأ

 يعدتسا اذاالا اهموندلا قمن نذؤبال يتلا هسولجةف رف نعم دعبل هنالغ كلذب

 ىف ةردأنلا هذه تناكو اوفرصناو هوكرت 3 م هيلع يمنأ ىتح ( مهنم ادحاو

 هعم اوناك نيذلاو لجرلا ىلع ضبق دنلا فو ٠ م.ةنس ةدعتلا ىذ ربش

 هنومب سانلا فجرأ يتح يثيامتلا ضرم دتششاو ءاوتسالا طخ يل اوفنو
 لاوقأ تبراضت دقو . ةجملا يذ رهش نم يلوالا رشملا ىلا اضل م ثكمو
 هذه هيف ببسلا نا ىري نم مهنف لاجرلا كسكاوأ ىنن بابسا يف سانلا
 ضبتف مهليل يف هوشفاف امالك مهيلا رسأ ىئياعتلاذا لوقي نم مهنمو ةئداملا

 ضرع مهلوقنود.ؤيو مهوتلاخم ىلوالا ةباكملا اوور نيذلاو دنلا يف مهيلع
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 ةقيقملاب معأ ّللاو ىثيامتلا

 ريثك يشياعتلا ةبالو ىلع تنضم يتلا تاونس عبسلا لالخيفثدح دقو

 لاومأ ةرداصم ابصخأو مالا انب قاضل اهاندروا ول ىتلا ثداوملا نم
 ىلع لوصملا اهب دصقنإ 4 اهنالقن ١ نا ةبفاثبابسال ءاينغالا نم ريثك

 سانلا لاومأ
 نأ اهم دودملا ىف ىدبملا اهمضو يتلا ماكحالا رثكا ىئشداعتلا روحدقو

 ينأي ام هيف لاق ناخدلا نأثب اروشنم ردصأ ريدق لابج ىف ناك امل ىدبملا

 فنالا فامضو وأ رانلاب اقرحوأ مقتل ىف انضم ناخدلا لمعتسا نم: د

 « طايسلاب ةدلج نيرشعو اعبس دلجي

 نينامث ةبوقملا هيف لمج رخآ اروشنم ردصأ نافدرك ىلع هلاليتسا دمب م

 يلو امو.رجلا براش بقامي ةيوقملا هذه لشمو لايل عبس سبحو ةدلج

 ناخدلا نم مرد عيردتيب يف دجو نم)ةباطخار بم عوهو سانلل لاق يئياعتلا

 يدبملا هلاقامل فلام كلذو (نيملسملل ةمينغهلام عب ..ج ذخؤيو ةدلج نينامث دلي

 هلاعتساتوبثط رتشايدهلاناةهج نمو لب طقف ةب 0

 لزانملاىلع ن نومجبد نيذلا سيساوملاب دالبلا تألتماو اهاندروأ ىلا هجوالاب

 اوهرذتيللزنما يف هوطبض مهنا نوعديو مسهممهنولحيمبم . أ عمناخدلا طبض

 ابحرش لوطي تاياكح كلذ ىف مهو راسبلا ىلوأ لاومأ ةرداصم يملا
 نم ممل لهأ دحأن اكلذو»ىراقلل ةهكفت هداربا ثيارام ةقث ىل لقتو

 يف راصف هتبارق ىوذ نم ريشك لتقو هكلميام لك دف موطرحلا يلاهأ
 موب نم مهاشتي ناك هنا ةكحضملا هتاكن نمو . نونملا ةلاح نم برقت ةلاح

 جرخمال هراد يف فكتمي ناكف موطرحلا طوقس هيف ناكىذلا نيالا
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 « ه١

 تبببلا يف دوهلا لمف اك لم لكن ع ًامطقنم حبصيو دحالامويرصع ذنم اهنم
 هتفطتخاف ماجحتسالل رهثايلا ءاالثلاموي بهذدنا من ةنسءاهز كلذ ىلع ثكمو

 جرف كالملا ىلع فرشأ نأ دمب لشتنافةحابسسلا نسحي ال ناكو جباومالا

 لتتلاب انتبذع نينثالا موب ىف كمكح ىلع ضارتعاال ملللا لوقو هو ربا نم
 فكتسيراصواضيأ ءاثالثلاو وب نم مماشتف قرغلاب انتيذعءاثالثلاموب و ىفو بهللاو

 ىلع وهو تضم رهشأ دمبو ءاعبرالا ةحيبصالا جرخم الف دحألا رصع نم

 هنا يوعدب ايرشهومسوأو شيواردلا نمةعامجهراد يف هيلع لخد لا اهذه

 ينف انع كبضغ مفرا ملا لاَعف مهم صلخ يقلأو ايتللا دعلو ناخدلا لمعتسلإ

 برضلاب ءاميرالا موب يفو اذكب ءانالثلا موب ينو اذكب انديذع نينثالا موب
 ةحييصيف الاهراد نم جرخم ال راصو ءاعيرالا موب نم اًضيأ ماشنو طايسلاب

 ا هيلع هللا ةغركلذ دعب فوت مث م سيلا مى
 لسبق ىذ نم رثكا فرتلا يف هتناطبو يشيامتلا كنها دقو اذه

 هيلأ كلما ءاضفا نيح هل ىذلا داكي ثيح نمسلا نمم ةلاح يف راصو

 ىردجلاراث“ اي.ةقلملا هوشم مسملا فيحن ناك هنأ انل مدقت دقو هفرعي ال نأ

 2-0 .ميةنس ىفامأ هرظنم ةعانش ىف تداز ةريخص افوهك ههجو ىف تكر' يتلا

 احيبق ناكا دمإ ارب دتسم راصف ههجو نم فوبكلا كلت راثآ تيم دنف
 ةدشلدمرب نيتاصم ىءارلا امهنظي ثيل انيع امهنأك هانيع تراصواليطتسم
 امهضاب رارمحا

 نمرذحبو هنع يهني ىدبملا ناكام فلاختةريثك ءايشأ ىئباعتلا ل مف دقو

 نبدلا بادآو قملا ةداج نم قورملاب ؛ ايلسمتسم ىوب ناك لب هلامتسا

 اهفيرمت انل قبس ايبرع المن سبلبو أين د رش هاذح سبلب يدملا ناكدقف



 « هر

 سبلب ال هيمأةبادب ىف ناكف ةيبرملا لامثلا الا هدالب ىف دجوب الذ يثياءتلا امأو

 ةرينسلاتارشملا ىنتمت داكت ينلا هيمدق قوش ينيمب تيأر دقو اهريغ

 ةيذحالا سبلي راصو تاكريخ يف حبصأو بعذ اذه لك اهف

 نفملاو ةيقرشلا

 مزلأ ىتح كلذ ىف غلإبو روصقلا نكس نمرذح دق يدسبلا ناكو
 اعاشرا يف اوزوابت ال تا ءيبنلا نبدلاب لزانملا نوديشي نيذلا
 هراد ىري نمل ضنبلا دبدش ىثيامتلا ناكو نيمارذ وأ عارذ نم رثكأ

 امعافترا ديزي ىتلا لزاننما ضعب مدهب ىصأ اماريثكو دحلا اذه نعةمفن م
 كلذ نع

 عاملا يفرش ةمساو اراد داش دقف وه امأ سانلا ب لماعيام اذه
 وأ تصح ناسنالا املاخم تناكىتح اهءانب عفرو قورحلا نإلاو نمروسن اهطاحاو

 ةحاس طو هيلع ةلطم هذفاون لعجو دجسلا رادج للي ايف آرسمق داشو المعم

 هنا اولوش نا سانلا عنمو دجسملا ىبرمث ةمقاولا « ةضرعلا » ضارعت الا

 هديش امدنا ساثلل يشياعتلا لاقو كلذ لو نم نورزميةاضّلا ناكو «رصق د

 ةلتاقملا ضارمتساةحاس ىلا رظنيل ةءج ةادغ لك يف هيلع دمصيل لب هيف نكسيل
 دسم ىلطةلمم انلق امرصتتا ذفاون”ناعم « ةضرملا ةفاشك د مسا هيلع قلطأو

 رسجيالوهذفاوث نم حوفت رطملا حئاورو هيفحبباصملا مهنيعاب نوري سانلاو
 يارس مام مدهو رصقلا كلذ يف نكاس ىنياعتلا تاب لوتلا ىلع دحأ

 اماماهب داشو نامرد مأ ىلا موط رخل نم هتاودأو هضاقنا لقثو ةيرادمكملا

 نامرد مأدجسم يف ةعضوو موطرملا دجسم رينم لقنوويف م تسل هراد يف

 ةباطخالهصصخو ديدملانابضق نم ةروصتع ا ةانب هتوف داشو

 ىلا نادوسلا ممسو



 « هدو

 ميلع السلا » هلوقب مدييف هلوح سائلا دشتحا هيلع دعص اذاف ةعمجلا ريغ يف

 ميظميو ديري ام : ميمأيو ءاش اع ميملكي مث هتيحت نودريف « يدبملا ب باحصأ اي

 دجسملا ينس حلا تاولسلا ةبظاوم ىلع مهني
 هل عؤالو لدبتو سانا بولق هيلع ترين يشيامنلا نا لوقلا ةلجو

 وجر !بالسقنا رظتفل اننبو دالبلا ءاحنا عيجج يف ةروثلا حور ترسو ًاضنب
 اجرف هلارو نم

 ءارمانيير صملانم ةعاجو فلوملا نييعنركذ

 رئا ضيبالا رحبلا ىف ( يكازلا دلو ) ةيرق نم تمجر امل ينأا تلق
 موقي ىراقب ىلا ىشياعتلا ىنملسأ اهنم يعوجرو ( هليكحرش ) ىلا يبوره
 هتيساقام ناب ينأايسو هرسا ىفتاونس سخ تلاظدقو دجسأا ىف يتسارح

 ةفصلا ىلع نادوسلا ةلاحو ةيرجه ١.5 ةنس تلخد ىتح تاونسلا كلت ىف

 اهانيب ىتلا
 دالوأ عيجج وعدي ةسفيلخلا نأ لقي ايدانم انممس مايالا دحأ رصع ينو

 انعزق بودي هيخأ راد ةحاسىف دنلاةوحض عامتجالا ىلا(نييرصملا ) فيرلا
 ىئياعتلا نا كاذوانبيصي أوس اهتادغ يف عقوتن ةلبوطةليب اننبو ريخلا اذهنم
 ىغم ايف هتاوعد ضمب نايب مدقتو ههركن مالالا انوعديال هنا اندوع

 فلخ اسلاج تنكو بوقبي هيخأ لزئمىفانمستجا دنلا ةوحض ىفو
 ءاج ةيبنه دعلو لجر فال ةسمخ ءاهز اوناكو نييرصملا نم نيدشتحلا

 فسوب ىلع مف ةدابشلا ىنداكب انناوصأ انمفرو هل ًالالجا انمقوف يشيامتلا

 راص مث رشافلا ريدم ناكيذلا همج ديلاو ةيودبملا ةيجيوطلا سيئر روصنم
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 « هذ 3

 لاقو ةيودبملا امهصالخا خدتماو امهيلع ينثأوروصنم فسوب عم ايجيوط

 ىلا تغتلا مث ةيوديملل صالخالا يف [.بلثم ميلك نويرصللا راص ول اذبحاي

 تجرخو هئادن ةيبلتب تعرسأفىزوف ميهاربا ىرأال يلاملو هراسلو هئيمب

 فسوباتل نيصلخلانيقداصلا نيوخالا ىرتامأ يزوفاييل لاقق فومنملا نم

 رثكأ ناي اهئ ملأ امبلمف تلءذو اهب تيدتقا البف همج ديسلاو روصنم

 اسالخادشأ ىننا يالوماي تلقف يور ريغىلاا.مس وفن حانرتالو يباب ىفتقولا

 من جملا ىتمزلأ دقل لاقو تكسف امهتبرق اج كن يب رقتال كنكلو امهنم

 ضرالا ىلع انمامأ اهورثتو ارمث ةءولمم يئاكز عيدأ انلاومدقو انج

 زج لمحأ نأ ديرأ ىديساي هل تلقف هلكأتو بارتلا نم رفلا ذخأت انرصف

 ءاشام متم لك لمحبي ن قو كحضف يتب لال اكربت رفلا نم

 ىلع ريمأ نوك ال ةيار ىناطعأو كب , ردنكساو ان ينامدتسا لك الا دعبو

 كير دنكسا ىلا عفدو نييماظنلا ةموكملا دنج.نم اوناك نيذلا نييرصللا عيج

 ةلاحر مهتايح نوضفب نيذلا عامرلا يأ ( ةبلملا ) ةعاج ىلع اريمأ هلمجو ةدار

 ىلع توننتيو فوفدلاب ممضعبو ةدرقلاب مبسضمب لوسنلاب نوفرتسحيو

 فدو (ماشثلا ربغ )'مساب رصم يف نوفورمملا مو سانلا نوكحضيو اهنامنث

 ىلع اريمأ هلمجو ةبار ( ىللوش هرق نسح ) همسا لصالا ىدرك لجر ىلا

 اضيأ ناكو ( قزوبشاب ) نييماظن رينلا ةموكحلا دنج نم اوناك نيذلا

 دلولا ينافدرك لصالا يرسم ( نيسح نسح ) همسا رخآر يمأ نييرصملل

 ياودلو نبذلا نويرصلا مو ( دياولا ) عيج ىلع اريمأ يدبلل هيع ةأشنلاو

 صالخالاب ىهاظني الاس مروع اذه نيسح نسح ناكو نادوسلا ءاحنا

 ةيودهملا فظومو ءارمالا رئاسو يشداعتلاو ىدبملادنعةيلع ةلزنم اذ ةيودبملل

 ييييريوروريييههييييبوييجياالمج_ سْللللللللللتلتلتتل( |
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 نييرصللا هموقل ةنسحةيوطاذ ةيودبملاب كسلا ةدش نمهيف وهام عمناكو

 ررضأا مهْنع مفدامر يثك و الوقدل دربال ناكىذلا يشيامتلاد نع مهنع فادي ناكف

 اهتيلخاد نم اونكمنيل ةيودبملا ءالوب او رهاظن نأ مهنم ديري ناك هنا ةلجابو
 تركذ دقو هلع ضبقلا ميريل نكمل يتلا هفناظو نم ريثك ىلع اوضبقيو

 اذكههلوق هباجأف كلذ نعهلأسف ةراجسلا نيخدنا لاعاد يناىأرعنا دق اهف

 ىعم عنصي لو لمعلا اذهل ثم ىلعىملا اذه عالطا نمينرذح ًاريخأو يبأل مشي

 يلع تبلل هريف الع فقو ول ةلأسلا هذه لثم نا عم ينردكيأيش

 انيلباررض

 يهوةبودهملا رسا يف اهيلع اوناك ىتثامهنلاح انهركذن نيب رسصملا ركذ ىلعو
 تيب يف ةيباتك فئاظو اولاث مهسضمب نأ الا اهنيساق يلا ةلامملا نع لسقنال

 شوط رح اةئبعتو دورابلا ةعانص فئاظو مبضعب لانو جارملا لامتدنعو لاملا
 مراكأو مهم قيرفو مدقت اهف كلذ ىلا انرششَأ دقو ةيبرملا تاودالا رئاسو

 ريثكحتفوةمذان نري اوفرتحا رنسالا لبق ةيماسلا بتارملا يوذو طابضلا نم

 ريمحتلاودارطشالا ةلاحىف ميلك اونا كلذ عموزبملاو ةمعطالل تيئاوح مهم

 راص مث ايرصم اشدواج ناك الجر نا ةكحضما بئارنلا نمو

 هكسمأت ( جرفت ) لوقو قوسلا ىف هنوص عفري ناكو « سمرتلا » يس
 لاوزو كرتلا مكحةدوم « جرفت » ةملكب دصقت كنادل لاقو قوسلا مك اح

 ةلام دل هدلجب ىمأف هدصقنال هنا فلحو ليوأتلا اذهنم لصنتف ةيودبملا
 كرت هنإ مث جرفتال « جرفنال » هلوق حيصي ناكدللا ءانثأ ىفو ةدلج

00091 



 فشل ل

 هوكسماف« هللا يعاهلخ» هلوقب املدبتساو سمرتلا عب ىلع هلادن يف حرفت ةلك

 لثءو لوالا كدصتم ةلجلا هذه دصقت كلنا هل اولاق نا دعب هودلجو ايناث

 ىف لاق ةريزملا ىف دجاسملا دحأ ماما نآاهنمو فولالاب دمي ريثك ةرابملا هذه

 كلا هل اولاقو هولزمو هودلف «هنم نسحأيل ناحل بلل » مما ةبطخ

 انيلممدأ مهللا )لق اولاقف لوقأ اذام محل لاف ةقب ماسلا ةموكحلا ةدوع دصقت

 كلذ ِمرتلف « لاملا اذه

 ةيباتك ف ئاظو اولانو نييودرلا دنع اومدقت نيبرصملا نمار يثك نا ىلع

 ةيرخساة ضرع اوناك مهما الا شيعلا نمدغر يف اهتطساوب اوناك ةمج ةيعانصو

 رفسلا م نيعونما وناكو ءاضيب مهن رشي ناولأ تناكثيحةماعلا نم ءاردزالاو

 رادهاب اروشنم بتك يئياعتلان|ىتح رصمولا اورفب اليك ةيلامشلا تاججلا ىلا

 ةتسب نامرد مأ ةدلب ىلامث ( تابنشروخ ) ةهج يف دجو ىرصم يأ م

 1 بيرق لايمأ
 ةلباقملا هذه ىف هيدب نيب تلثم امل يثباعتلا نا ركذا نا ىنتاف دقو اذه

 تاظنف كلوب نظاام للعهمو كنأش ىف انل اوبتك ىراصنلا نا يزوفاي لاق

 مقأ ىتناو ىفم اهف صالخاب مهتمذخ ىتثال ىنوبحب مث تلقو مالكلا هيلع

 مهتمدخ تنك اذا يننال هن مهتمدخ امم دشأ صالخاب كمدخأ ينثا هللاب

 نفعا دبلة أو كمل نيكذ راك مو ندسب

 اذه نم ابرط ليامتو كحضف طق سو هيأع هلا يلص هللا لوسر ةفيلخ وه

 قماسلا لجرلا اهيأ كيف كرابو اريخ هلل كلازج يل لاقو حدملا

 نيلكوملا ةقير نم ًاصالخ اهب توجر يننال ةرامالاب تحرف دقو اذه

 تا اونسةدم عضل مهباذعنم هتيساقام رك ذ ءىجيس نبذلا دجسملا ىف يتسارحب
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 و وس جيل ع

 مدلج

 ريملا فتاولصلا يتمزالم ركذ
 ةيفيكسلاب نامردمأىلا تدعس٠ه ةنس ىلئ اوأ يفت ررف امل ىئامدقت دق

 اهلع مالكتلا م ىتلا
 ىتسارحب موقي ىراقب ىلا ىئيامتلا ىنملسا نامرد مأ ىلا يتدوع موب ينو

 (فيرلا دلواي) لاقيراقبلا كلذ ينآر امو هتروصتم فلخ ىتلا فوفصلا يف
 ىتتلخ اذكه تلتف رفاك كنأعم ضييبأ كهجو اذاملو ةثملا مخض تنأ اذامل

 يلزم ىلا يعم بهذو هحالس تلم ىناخ رسو يحال لما لاقف قلاخلا

 ىمم ءاشملا مامط لوانتو

 ىذلا ىراقبلا كاذ يناجي تاواسلا ءادأب تأدب يلاتلا مويلا فو

 ولو دجسلا نم جيورحلا نمينامنمي ناكف ىتسار حيف امم انوكيل رخآ هيلا مضنا
 يتبكر طعايئاج الا سلجأ الف ةحارلا ذأ نم ىنامثمي ام ءوضولا ةجاح ءاضقل

 كملسا ةفيلملاناو رفاك كلنا عا( فيرلا دلو اي )اموب يل الاقو ىلصملا سلجي م

 نم فلختلا ىلع ردقأ الث رص ثيحرىلع اًيضو موصلاو ةالصلا كملعإل انيلا
 لايمأ ةمبرأ وحب بونملا ةهج دجسملا نع دعبي يلزنم ناكو دجسلاب ةالصلا
 ةالصلا ءادأ دمبو نيتعاس وحن رجفلا عولط لسبق ىلزنم نم جرخأ تنكف
 ةالصل دوعأ مث سمشلا عقترت يتح ( يدبلا بتار ) ةءارقل سلجأ

 نولصي امنا مهنالىبرملا باسحلا ىلعراهلانم ةنماثلا ةعاسلا ةيابم لبق ربظلا
 ضب يفو رصملا نواصي نيتعاس وحن دمبو ةمماتلا ةعاسلا ةبادب يف ربظلا
 برذملا ةالصو ةعاس وحن بورثلا لبق الا رصملا نواصيال نايحالا

 بهذا كلذ دسبو ةعاس ىثاث وحن سمشلا بورن دمب نوكت بلانلا ىف
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 هدو

 ترص ىتح تاعاس عضِ نم رثكا ةحار هيف كردأ ال تنك ىذلا يلزنم يللا

 نييراقبلا عم تقفتاف ةحارلا ىلا ةجاحلاو ميلالا باذعلا نم امل يثري ةلاح يف

 ةالصلا روضحنع هيف فلختا تقو لك نع نيلاير امل عفدأ نا ىلع نيسراملا

 نالوان بو يلزم يلا ىعم نابهذب اناك امهنأ كلذ ادعو ديدش ءاجر دسب البقف

 نيربش لكدمب امهبئاسنو اهدالوالو امل سالم ءارشب ىتافاكيو مامطلا يم

 مه6تريشم هيف ميه . يذلا ىملا ىلا اهدحا ينذغأ نايحالا ضمب ىفو ةنالث وأ

 تاياطلا ممل ٌبتكا هلك رام لظأ صخش ش ىتئأم وحن مهلم يلوح عمتجيف

 ىتوعدي ميكو مهنممهئَأت تلا تاباطملا ممل أرقاوةفلتع تامج ىف مهيوذ ىلا

 (ىات ادق ر ةفيلملا همفد ىذلا ىبوتلا)

 ةجرد ىلا فارطالا ةيكحم ( مودلا ) فعس نم ةينآ مؤاسأ عنصتو

 نوبرشي ةينأ سانا اهو ةبلصلا ماسجالا نم اناكاهنم رطبا هال نا

 ليولاو ابعيبب ينافلكيو عوبسالا ىف اهنم ىناوأ عضبب ىنينأ اناكف ءللل اهف
 مهفلك او راع« ىلا بهذاو اهلحأت ذكف اهيرتشد نم دجأ ١ اذا يل ليولا م

 . امييلا اع دوعأو 3
 ةيل "آلا كلت يرتشل نم دجأ و راجلا فصن وحن تيضق موب تاذ ىفو

 ةفيلملا ريخنسو سوحنماي ار فاك لازن ال كنا يل لاقو اظاتماذ امهلا اهب تدف
 ناكو راجتلا لة دسأ دحأ توناح ىلاتعرساو قورع قمدلا دمك كلذب

 يناوالا نع « يئاطعاب عرساف ربلا هتربخاف يدخ ىلع ليس عمدلاو اييوروأ

 ٠ تملسا آلا يل لاّمف امل هتمفدو املأ ثدمف هسفنل اهذخأو

 دحاوالايرنالبقي اراص تحراذتعالارثك او امهيلع ملا كلذ دمب ترصو

 روبش ةعضب دعب م هيفىروضح نم فلختأ ةالصلا تاقوأ نم تقو لك نع
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 فقال :

 يتح اذكهو هفصنب مث لايرلا عابرا ةنالثبايضر ىتح امهيلع ءاجرلا تدعأ

 نيشرق تقو لك نع عفدا ترص
 انل رهظي ىل نالوقب اناك ؛سءالو .٠٠ يتنس ىف عاجلا تدتشا الو

 نادقفو كنشلا ةياهن يف ىتنا مهل فلحأ تنكف شيملا نم ةعسس يف كلا
 تيشجتف دجسملا ت؛جومحللا نم ءاذغ تاوانم موي تاذ يف تنكو توقلا

 لازتال كنا ىلالاقو ىناهشو ابضغف الك تلتف محلب تيذنت له يباحاصف

 اذه ريثيام كنم ودبي مالسالا نسح كيف اندقتعااملكو رفكلا ىلع ارصم
 تدزو ىنع ةمهللا هذه ىفن يف تدبتجاف كدحو محللا لكان كنال داقثعالا

 يشجتلا عنامأ ترصو اهاضر ىلع تلصحت ديدش ءانع دمبو بتارلا امل

 امهم سلاجاناو
 ينو ةضيرم هتنب نا اموب ىل لاق امهدحأ نا ةردانلا هذه هبشد اممو

 يدبلا نال موطرملا نم تجرخ ذنم هتقذام يننا هل تلتف ركسلا يمتشن
 ابجعتف هلوانت داهزلاب اب قيلبال واح مط وذ ركسلاو ايندلا ين دهزلاب قاصوأ

 نه عمقلا نومسبن اذكه ( ركس لحم ) راضحا نم دبال ىلالاقو يلوق نم

 تنكمت ىتاو ايتللا دعبو همفد ىنكمبالو ادج عفن ص هنمث نإ ! اهل تلتف ركسلا

 تاقوالا مولعمو امل سبالملايدقتىنيفكي ىسفنيف تلقو هكرتب امبعانقإ نم

 تناك امبر ةيانج يسفن ىلع تينج دق نوكا محالاو ركسلا باب تحتتف اذاف

 لئاوأ يلا ةيرجه ١م.ه ةنس نم لاوحالا هذه لثم ىلع تثكمو

 . م اى اريما تنيعت ث يح 1١.0 ةنس
 نييراقبلا كنيذ بلاجي ةالصلا روضح نم تمنتماًاريمأ تنيبت الو
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 أمل لاقو دجسملاب هتروصتم يف سلاج وهو ىناعدت_ساف ىثنامتلا العاف

 ىتتثيع كلنا يئالومإي هل تلفف كيتيفر عس ةالصلا روضح نم تمنتما اذ

 اناف مييلع ينتيلو نم ادشرم نوكا نال ةيلهأ يف تيار كلنا بيرالو ريما

 نييراقبلا كنيذل لاقو كحضف ميعم ةالصلا روضحو مهيرقب مويلا موقأ

 وأ ثكاي اميئاشو نم نق بو هلذ ةقر نم تسلح كو

 دعب نمو لبق نم دملا لو
 يذلا لاما اذه لثم يفةيودبملامايا رثكا اوضق سانلا نم تاثم دجويو

 نيلكوملا ءاضرتسا ليبس يف ةلئاط ةورث اودقف مهنم ريثكو هائقصو

 يقيقملا دوصقلا نالطلدب اماهيعمالكلا مدقت ينلا ةقرطلا لثمب مهتسا رحب

 لاملا نم مهبويج ينام بي رسل وه ةالصلا يف ةبقارللا تحت سانلا عضو نم

 نولوانّي هناوعاو ناجسلان اف نجسلا أ كلذكو ةراقبل ءافعض بويج ىلا

 ةريثك لاومأب ابر نوناجسلا حبصأ يتح ةلئاط الاومأ نيئوجسملا نم

 يدجلا دالوأو فيرش ةفيلخلا ضاقتناركذ
 وهو كلذ ىلا عام الارم اك ءاقلملا ثلاثو يدبلا مني فير ةفيلملا

 هدنع ةوظلا بحاص ىدبملا ةافو لبق ناكو ( راركلا ةفيلخم ) بتل ىذلا

 هيلع يشيامتلا مدقت نع مثرلا
 ةنالث يدبملل ناكو ىدبملا ةافو دعب ىثنامتلا ىلع هضاقتنا انرك ذ دقو

 موبأ ىوت امل ةيلوفطلا نسيف اوناكو ىرشبلاو دمعو لضافلا مدالوأ

 هنكساو هشنب يدبملا نب دم ىشامتلا جوز ,٠ ةنس لئاوأ ينو

 هيوخا دبطضا ىثياعتلا نال روفنلاو ةهار ,كلا احل ربظي ناكف هراد يف هعم

 يناث نادوسلا «م«»
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 فحل 4

 ةنيللا ناكف يدبلا ةافو نم لاما تيب نم ءاطسلا مينغ عنمو هبراقأو

 ناك الل ةبشلاب ديهز ردق وهو لاير يتئام غلب ايرهش أبيع ىلععي فيرش

 ناك هنا ةَيَملا ذا رهش لك يف هايا هنودقني اوناكمهتيلو يدبلا م ايا يف هلوانتي

 يئيامتلا نأ كلذ ىلع دزو اهلك ةنسلا يف رثك الاىلع ثالث وأ 0 هضبقنال

 نبا مم كله هيسذلا شيملا اهمها يتلا هشويج عزوو هدب نم هنآيار عزتنا

 ةيرصملا دودملا يف يوجنلا

 (ةيمزاللا) مسا مهيطقلطي هتبارق يوذنم سارح فيرش ةفيلخال ناكو
 نمجرخافك هب نوطيحمو ةلبوطلا بارملا نولمحو ةمبركلا لويملا نوبكري
 ةلمجابو يقرشلا نادوسلا يف ةنقد نامل مهتلاو هنم يشياعتلا مهعزماف هراه

 رفوأ زئاح ناكيتلا ةنالخلا تازيمم لك نع ادرج فيرش .ةنفيملا حبسأ

 مهناف مانرك ذ نيذلا ىدهلا دالوأ كلذكو ىدبملا هببرق مايأ يف وفاهم بيصن

 اينتمم ناك هناف يشياعنلا تنب ججوزت يذلا ادم الا دابطض الا ةيابن ىف :اوراص

 طئقف هربصلو امل ماعطلا مدقبو اهوؤشبإ
 نهددعديزب ءاسنو ةيلوفطلا نس يف ءالؤه ريغ دالوأ يدبملل ناكو

 اموج نوروضتي كنضلا ةباه يف لكلا ناكو ةئألا ىلع

 عوجلا نمأ نوكلبي اوداك 1مءالو 1:5 ىتنس ىف ةعاجلا تئفالو

 ممووذ مهكرادتب ملول

 تريئثوءيلا ان رشأامىلا نادوسلا ةلاح تراصو ١م. ةنس تلخد او

 دالوأو فيرش ةفيلخلا مثغا ىثيامتلا ىلع ةبثوال اوزفحتو نيلهالا بولق
 دالب ىلا رس ةاعدلا اوس راو ةصرفلا هذه مهيراقأ نم نودهطضألاو يدبملا

 فيرش ةفيلملا ةميابمو ىثيامتلا ىلع ضاقتنالل نيلهالا نوعدب ةريزإلا
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 ربش نم نورشملاو عباسلاوهو نامرد ماي هيف نوممتجي الجا كلذل اوبرضو
 مهرثكاو داوتلاو هوجولا نم ريثك ةميبلا هذه يف لخدو 10.9. ةنس بجر
 ىناثلا ةليل تناك اذا يتح هوربد أم املا نركي مل ىذلا ىثبأعتلا بزح نم

 ةلأسلا لو هفقوأو سيساوجلا دحأ هيلع لخد يناثلا عيبر رهش نم نيرشعلاو
 نب ىلا ديسلا هءسا لصالا ىلقند وهو نافدرك يلامأ نم الجر ىعدتساف

 بعذا هل لاقو ىدهملا هفلس ىفوت موي هعياب ناسنا لوأ ناكو يلولا ليعامما
 هب ىتريختو هربدام ىلع فقث نا طرش ىلع ديرب ام هعيابو في رش ةفيلخلا ىلا
 ديرب ام لك هنم ملعو فيرشلا فحملا ىلع هدهاعو فب رش يلا بهذو هعاطاف

 يوذو بوتمي هاخأ ىئياعتلا مخ هب هربخاو هيلا داع مئهيلعفوقولا ىشيامتلا
 ةفيلخلا لع ىثياعتلا لاجر مجهي نا ىلع مهيأر رقف مالا يف اولواد تيل هتبارق
 بورضملا لجالا لحي نا لبق مهطاوضبقبو يدسهلا دالوأو فيرش

 ةفيلملا ارعاف ىئياعتلا ن يناك ايلقتدلا هيراب دومم انبا ىدمحأو يزوف ناكو
 هسمأ ماخنا ىلع ودها نم اناك امهنال يشياعتلا ىأر هيله مجأ امب ارش

 سانلا نيب ربملا اشف يناثلا عيبو رهش نء نيرشعلاو ثلثا مويلا ىفو
 تجر: هراد يلا مركسعم نم فحزلاب ةيداهملا ىلا اصأ يعثياعتلا ردصاف

 ىف مهفداصام لك اوبهف قوسلا نم املوح امو ( ةدروملا ) ىلع ةرام ةيداهملا
 ىئياعتلا راد ىلا اولصو ىتح مهقيرط

 ةلقاندلا نممهلج لتاقمفالا 1 ةرشءوحن فب رش ةفيلحلا لزتملوح عمتجاو

 ةفيلخا لزم نع دمبي ال ىثيامتلا لزنمناكو نامرد مأ لوحينلا ىرتلا لاهأو
 ني نبذلا ناكسلا ل ةنام نم رثكاب فيرش

 هب نم عنمو دجسملا باوب أ ىلع فوقولابةيداهللا ىماف هودع عم مهنا ىثيامتلا
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 لزنم نيب ىنلا ةقزالا تلوحو فيرش ةفيللاىلا اومضنب ال ىتح ججورملانم
 ران طوطخو سيراتم ىلا ىشاعتلا لزنمو فيرش ةفيللا

 تافوذعم نا نم قثو يتح جرخي لف هني يف رذئتقو ىثيامتلا ناكو

 قسالملايدهملا لزم رادج ىلع سيراتمةدع ٍتسيقأو هيلا لصت ال نيضفتنلا

 مهم سراف ةنامثالث رفو ةراقبلا بواق- ىف بعرلا مقوو فيرش ةفيلخلا لزنمل

 نحلست ءاسنلا ا ىتح نيضقتتلا نم اهظع اليم ساجلا غلبو ؛ نافدرك نيدصاق

 اسراف نيسخخ وحن ىلع مهنم ةأرما ةئام تمجه راهلا ليصأ ىفو لاجرلا عم

 اورفق صاب ابرض مموعسواف رهنلا ةفض ىلع مهطويخ نوسب اوناك ةراقبلا نم
 تاسمحتلا ءاذلل ةمينغ مهلورخ اوكرتو

 يلا لسرلا لسري يئياعتلاو ضعب نم مهضمب سرتحمم هليل سانلاتابو

 مالكلا هل نيليو في رمش ةفيللا
 يشياعتلا فوفص ىلع فيرش ةفيلخلا لاجر تمجه لسيللا فصتنم ىفو

 1 مهتمتمأ ضعل اوبينو مهفااوم نع موحزحز يتح
 يدبلالامتيب انيمأ ناك يذلا نايلس دمحأ فيرش ةفيلحلا ىلا مضلاو

 نامرد ما ىفىثياعتلا صدفودق اكو ةلقن د يف لئابقلاءاسؤو نم جرف دم ديعسو ||
 ءارمأ دحأ دجأ نببياش اضيأهيلا مضناو ةلقثد ريمأ ميكدلا سنوي نم الظتم

 ةفورعم همادقإو هتيسورف رابخأو ةنقد نامع عم ناكو نيروهشلا ةلفاثدلا

 نكاوس لهأ اهب ثدحت

 ضاقتنالا اذهىف( قورانلا ةفيلخ ) يقللاول- ىلع ةفيلملا فقوم امأ
 ةفيلخال ربظي ناك هنال ىثياعتللةنطابمو فيرش ةفيلخال ةءيدخ فقوم ناكف
 ةفيلأ لا ضاقتنا صاب ىثياعتلا رب.خأ ىذلا وه هنا لابو هعم هنا فيرش
 م ممم
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 هيلع فيرش

 وحنو سراففالآةسخ ءاهز اوناكؤ هتلتاقم واح ىلع ةفيلملا مج دقو

 انلرص يذلا مو ( ةنانكو معغد ) هتريشع نم مباكو ةلاجرلانم فالآ ةرشع

 ةفضلا ىلا يآ ةزيزج نم رولا زاتجا موي ىدبملا عياب نم لوا مهنا ىلعمالكلا

 ( ريدق ) لابج يف هورصن نيذلا مو ةيبرغلا

 ةفيلملا لزامب اوطاحأف هتلتاقم يئيامتلا قرف يلاتلا مويلا ةادغ يفو

 وحن ريتنناو نيقيرفلا نم نارينلا قالطإ ًادشاو تابإلا عيمج نب ,م فيرش

 ىلع هفيس اىهاش دجاٍب اش مجه واههدحأ ةبلغةجبتن املالخىفربظت مل نيتعاس 7

 . نيروعذم اولوف يئياعتلا ةيدابج نم نيّنام

 ضرمي في رش ةفيلخلا عم ولح ىلع ةفيلخلا ناك لاتقلا عوقو ةعاس ينو |

 ىنأب 6 ىهو حلصلا طورش هيلع ظ

 هناياو فيرش ةفيلخلل دامت الوأ

 رهش لك ىف لاير ٠.١" بترم هل عفدي اين 5
 هيفكي بترم يدها دالوا نم دحاو لكل عف. فدي اثلاث

 ١ ضاقتلالا طاشررش اوسباب نيذلا لك نع ل ًامبار

 طورشلا هذه ذافناب ولح ىلع ةفيلخلا دبمتب اسماخ

 شرم هنال هيخأ ةرازو نع ينياعتلا وخأ بوقتمي لزعب اسداس

 دالبلا تبرخأ ينل ماظل عيج ببس هنالو

 ىلع دحأ + مالسالا ىضاق لزمي باس

 فيرش فيلما ةرواشم نود ارمأ ىثيامتلا عطقب ال امان

 (هنجس ركذانل م دش ىذلا ) لقز دلاخ دم حارس قلطي امسأن
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 كفشا ىلإ

 ىلع .ولح ىلع ةفيلألا فلحو هجوالا هذه ىلع ًايهافش قافنالا مت دقو
 هذه دفنت مل نا فيرش ةفيلخلل اريبظ نوكي نأ فيرشلا فحمل
 هلباق يذلا يشيامتلا لزنم ىلا همم افيرش ةفيلملا بحطسا مث طورشلا

 ىدبلا نا هل لوقيو ايرش ةفيلملا قناميو ىب ذخأو مارك الاو ةلجتلاب

 ىلص يبنلا ناو فيرش ةفيللا بلاطم ةباجاب هرمأو ةرضملا يف هءاج
 اطرش لدبي ال هنأ فحصملا ىلع يئيامتلا فلحو هب هاصوأ لسو هيلع هل

 ىلا في رش ةفيلخلا فرصناو فيرش ةفيلملا هيلع اهطرتشا يتاا طورشلا نم

 برألا نع فكلاب سانلا سمأو لاير.فالآ ةنالث ىثياعتلا هل لسراو هراد

 ةقعاصلا مقوم عيمللا لعكلذ عقوف يشراعتلا ةميب ديدجتىلا باهذلاب ءاسؤ للارصأو

 افيرش ةفيلملا اوءالف مهْنم صتةيسس ىثياعتلا ناو ةعدخ كلذ نا اومعو
 ةلاحتسسا مسل دكوب ةخاف مهتروشم نودب حلصلا ماربا يف هصرست ىلع

 نع اليبساو دي مل مهلكلو هلوقب اًوزهف مسنم ماقتنالا ىلع يشياعتلا مادقا

 مارك الاو ةساشبلاب مهلباق ىذلا يشيامتلا ةعيابمل هجوتلاو برملا نع فكلا

 هوقدصي ملا هاندروأيتلا طورشلا يف ءاجامب ءافولا ىلع ممل فلحو منع انو

 ةميخو ةقاملا نا اونباو
 ناك ثيح ردنلا ًارمضم ةملاصملا يلا دم افيرش ةفيللا نا لاو

 كلذ لولح دنعم أب موقب نا ىلع ل اصف بجر ربشرخاوأ ىف هيلع عامتجالا دهوم
 طابحال ةطيملا يشيامتلا ذختاوهلاف ءاس نكلو سانلا هيلع عمتجب ثيح لجالا

 1 هلك كلذ

 ءايحالا زاتجاو سراف فالآ ةةس وحن ىف ىثبامتلا بكريلاتلا مويلا فو

 لزانملافاميهنب ناسرفلا ىمأو فيرشةفيلألا عم نوضقتتلا اهيف نكسب ىتلا
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 رز الا تح نهسالم نم ءاسنلا نودرجت اوناكو اوافق عاتملا نم

 افيرش ةفيلألا اومياب نيذلا ءاسؤر ىلع اوضبقف ةريزجلا ىلا ايارسلا ذفناو

 مهلاومأ اوبهنو
 ناب نيقب ىلع اوناكو فيرش ةفيلخال نيمياشم اوناك سانلا رثك | نا ىلع

 ةمدقنلا طورشلا لعملاعي م ولهنأو ةراقبلاري نمص الملا ةدئاغب ىتأ يس همايق
 مهرتك !نيذلاةيذاهللاريغهدنع ةوقال يذلا ىئيامتلا لع رهظل برملا رهشو

 يثباعتلا ىلع هنو سهاظي
 نم ريثك ىلعو هيلعةثيس اهتبغم تءاج في رش ةفيلخلا ةروث' نا لصاملاو

 سصغشنالآ ةضإارِس اردهمه ٌؤامد تبهذ نم ددع غلب ذاديلا اولام نيل

 ىف هلك كلذ ركذ ينأيس اك يئياعتلا ما امتنا فيسب اولتقو ىفنملا ىف اونام مهلك

 ميظملا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الف هناكم

 مهلتقو فير ش ةفيل# اترحرات شتا 5

 فيرش ةفيللا ةروث اهب ت.سحنا يتلا ةدهامملا ىلع مالكلا انل مدقت
 3 لك يف ىشداعتلا ىدبةليل نورشعوناتنثاةدهاعماهذه ىلع تضم دقو

 يتح هنائب نم عوطأ هل هلمجام فيرش ةفيلخلل مارتحألا لئالد نم اهنم

 زرط نم يقدنب ىفلا ءاهز غلبت تناكو هدذع تناك ىلا ةيرانلا ةحلس الا عيمج هملسأ

 هرمض يذلا فيرش هفيلخلا هبناج ىلاو موب لكىف بكري ىثيامتلاناكو نوتجنمار
 نيذلا لئابقلا ءاسؤر لع ضبّملل مهذفنا نم ءابلا هيلع تدرو ىتحداياطع ةرثكب
 ربظ هل ٍبلقف دافسالا يف نينرغم مسبب ءىجو فيرش ةفيلملا عم علض مهل

 دحأ ىلع لبق نم ةدهامملا ربرقنل نرشملاو ثلاثا مويلا ىف لسرأو نها
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 فكيفقرل

 اىميوخأو هيراب دومم ىبا يدسحأو يزوفو ىد.ىلل لام تيب نيما نايلس

 ةاضق دحأ يديرو سيرداو ةلقثد لئابق ءاسؤر نم جرف دم ديمسوأ|

 براقأ نم الجر رشع ةسمو هنوخاو ىزوف بيرق وهو لاملا تيب

 ءىجو ةيودبملا يومد اوسسأ نيذلا نرم ميلكو هتمومم ىو ىدبمل
 دمو واح ىلع ناتفيلملاو ةاضّلا هممو اسلاج ناكو ىثياعتلا لزنم ىلا مهب

 مدهنأك مرهوجو يف شلو شهو مسبب بحر هيدي نيب اواثم الف فيرش
 مهل لاق مث ماركا ىن غلبو سوللاب مهرمأو هدنع ةهأول نووعدم
 ىف مكجزا نا ةرضحلا ىف ىنرمأ لسو هيلع هللا لص يلا نا يناوخاإ
 ةنيلملا هباجاف مكلوق اف مكقالطاب ىنرمأي امير لئالق امال نجسلا
 يثياعتلا تكسف هيلع اندهامت 1 فلاخمكلذ نال مونجس نكعي الهلوق فيرش

 ضرامت تنأأ الئاق بضغو ةدحب افبرش ةفيللا واح ىلع ةفيلخلا باجأو
 همسا ( ميفد ) داوق نم لجر بئوو ملسو هيلع هللا لص يبدلا ىمأ يف

 ىف مكحب كببرق يدسملا ناك هل لاقو اشرد ةفيلخلا رهتاو لالب ىبأ نبا

 نومرحت مويلا متن اذالف هيلع ركني نادحا عيطتسم الو ةرضملا ىماب قا احلا

 نا لعو فيرش ةفيلملا تكسف سدالاب الالح مكل ناكام مكري لع
 هبزح ءاسؤر سيح ىف هتضراعم سمأ ىف مالكلا و هيلع تمت ةعدحلا
 لصح مل كلذ نا عم هل لالب ىبأ نبإ ةناها نم ناك ام ىلع جنحي ذخأو

 ةبطاخم ىلع ىرامت ىرمل باقعال هنال ةيودبلا ةوعد تماق دنم

 مالكلا يشيامتلا ريمف لئلا ريخةءاهالا ةحتار هنم مشن ءىش لقاب ءاءاخلا دحأ
 ىدسهملا :رم هيرق ركذو ليجبتلاو ةبحلا تارابعب نايلس دمحأ بطاخو

 اويهذاو اوموق أوس اونظت الو اسفن اوبط ىناوخا اي لاق مث هدنع هّئوظحو
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 ءارفشلل لاقو هيف مكتلاخداب ملسو هيلع هلا ىلص ىننلا سمأ يذلا نجسلا ىلل

 ديق ريغمهنم دحاو لك ىلجر يف عضيال نا ناجسلا اور مهب نوطيحي نيذلا

 ممل لاق مث هتارق ىوذو مالسلا هيلع ىدبلا باحسأ لجأ نم مهنال رينص
 ةئامدجخ وحن مب طاحاف بابلا نم اوجرخو هوعدوف هللا ةكرب ىلع اوبهذا ايه

 ةلام عمتجي نا هتيفيكو( تبصهرطم )هنومسن يذلا برضلا وبرضو ىراقت
 صاخشأ ةدعوأ ًادحاو ًاصخش ىمملاب اوبرضيو رثكاف رفن

 دق مبلاب ىئياعتلا اوربخاو ءارفخلا دامو نجلا ىلا اوقيسم مث

 اوفرسصنا الف هبراقأ نم دحاو الا فارصنالاب سانلا ىماف نجلا موعدوأ

 دويق ةرشع دحأو لك يف عض هل لقو ناجسلا ىلا دع ءارفخلا دحال لاق

 تس اذنم ىتثا معا هييرقل لاق مث ديدملا نم الطر نورشع ديق لكذزو

 فيرش ةسفيللا ىصاب تعمس موي نم ىأ يناذجا مونلا راؤام ةليل نيرشعو
 ةجيتنلا هذه لثع قأتو حاجنلابهنلأسم يف ن رق ىعاسم ناينظ يننكي م يذلا

 مجهو ىسفن يف ةحارب ترمش هعم نمو ناهلس دمأ تسبح ذمو ةيضرملا |

 فرصناوهعدوف يون ةرجح يلا بهاذ ينال هللا كعدوتساف ىنفج ىلع مونلا

 ثكمو يلانلا مويلا رهظ دمب الا ظقيتسي لف همون ةرجح ىلا ىثياعتلا لخدو

 | ىدحإ لطهدوشف يلا اولمح مث نجسلا يف ةليل نيثالث هعم نمو ناياس دمحأ

 اركسمم ناكو لمط ىازا يلا ابانك ىئياعتلا مهعم لسرأو ةيلينلا رخاوبلا

 انمدق ام ( كلشلا ) لاتقل هدوشف ين ذئتقو

 رشممأي اذا مهبطاخوهداوقب صاغ ساجم يف مهاعدتسا هيلا اولصواللو

 يذلا يدبملا نا هل اولاقو درحبقأ هيلع اودرف يدبملا ةفيلخ نويراحت ةلقاندلا

 لتفنا6مكدلتق ال ممل لاقوكلذ هءاسفءاقراةراق ناو انم يلقند كلما مكئروأ
 ا
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 ةظيللا ىمملاب صاخشأ ةرشع مهم دحاو لك برضي نأ سمأو بالكلا
 مهسؤر تمشهت ىتح تاعاس عضب ةلاملا هذه ىلع اويكف توعب ىت>

 ١ اًمحس تقحسو

 توللا افش ىلع نآلا نحن يزوفل نايلس دججأ لاق مهبرضيفاوعرش الو

 ىف موي لك يلشي يذلا روشنلا له هللا كدشالأ اناف ةايملا ين انل عمطمالو

 يذلا لصالل قياطم باطحلا لصفو ةمكملا يتوأ ىثبامتلا نا هيفو دجسلا

 ةدايرلا عضوب ىنمأىذلا وه ىثياعتلا لبال للا ىزوف لاتفيدبملا نم ردص
 كنتنلا ىوني نك يدبلا نا اوملعا نابلس دمجأ لاقف هيف تدبز ىنلا
 هرارسا نم ريثك ىلع املطم ناك هنال الا هفلختس لو يثياعتلا هللا دبع

 حامج حبك ىلع ردقن فيرش ةفيلملا دي يف ةميظع ةوق كرت هنا نظي ناكو
 عدخ ارش ةيفلخلا نا فسأللاينكلوهروط نع جورملا دارأ يتم يثياعتلا
 ةرلاهذه ىف عدخ ملأ ةوق الب حبصأو ىثياعتلل هتايار لسأو مالا ةبادبب يف

 اذه نع افك امل لاقو حرف دم ديعس امها تفتلاف هادي هتنجام يقاليسو

 لقع نم فخسا هلّعو ماظ بذاك مكيدبم نانايلس نبدمحأ ا ملعاو نايذملا
 هوعبت نيذلا سانلا عيمج نم رتخم مل هنا كلذ ىلع ليلدلاو فيرش ةفيلحلا هبيرق

 ىف ةيثيح اذ ايراقب ناك هتيلو راجلا نم لهجأ ىراقتب ريغ هتفالخ لهأ وه نمم

 ملك مسييلعأرط من ةراقبلا شابوأ نم ىروركد لكلا ملسي ام وه لب هموق
 بانذلا وبالكلل مهؤالشا تيقلا اوا اوناف مالكلا نع موعتمأم

 هناوعا ةريخ نمو يدبملا راصناربكا نم حرف دم ديعس ادع ميلك اوناكو

 هتداعال ةجاح الف ىدبملا دنع هتلزئمو نابلس دمحأ نع مال انل مق دقو

 ىلهبيذعت نم ىتتملام اضيأ تركذ دقو انه
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 زكاصدحأىف ايضاق موبأ ناك نويلقتد اناق اك مهنا هتوخاو يزوف امأ

 مسير راص ىتح يثياعتلا ةبتكب ىزوف قحلف نافدرك
 مهلزانم تمءدهو تاربسم مهؤاسن تذخأو مهلا اوهأ تردوص دقو

 8 ع

 ءيش لك ريصم هللا يلاو ربتعي نمل ةربع اوحبصأو

 هسبحو فير ش ةفيلخا يلع ضبقلار كذ
 هلزنم فيرش ةفيلحلا مزا هم نمو ناملس دمجا ىلع يشنامتلا ضبق امل

 لجر ىلأ وحن ىلع ضباب سمأ ىذلا ىثباعتلا لزنم ىلا باهذلا نم منتماو
 قبرطلا يف مرثكا لتقو ىلعالا للا ىلا مافنو فيرش ةفيل لا بزح نم

 اوعياب نم ءامسأ اهيف ىتلا ةمئاقلاب رفظ يشباعنلا نا سانلا نيب عاشو

 اواسرأو ةبقاعلا اونا دالبلا هوجوو هارمالا نم مرلجو افيرش ةفيلخلا

 ةريزملاب قاحالاو تامرد مأ نم رارفلل هنوعدب ارس فيرش ةفيلخلل

 تولا امإ نيرمالا دحأ نوكي _ئيحو هرمأب اوموقيو هتميابم اوربظيل
 يثناعتلا نع سانلا فارحنا نمهانمدق امل ةحصلا نم بيرق اذهو رفظلا وأ

 هدب نم صالخلا ىف مهيعسو
 اب أبمي موهراصنأهب راشأ امل تفتلي اديلب اذه فيرشةفيلخلا ناك الو

 سانلا نيب عاش يتح هراه ىف ايم لظو ةمزاملا ءارآلا نيم هيلع هوضرع

 هارخأو هصاوخ نم دحاو بهذف هيلع شبس نأ كشوأ يثياعتلا نا

 ناو ءافلخلا ثلاث ينال دبأ نكمبال كلذ نا هل لاقو هسنم رغسف كذب
 ىرينب اهتعاق موقنال ةيددملا ناب هتاروشنم دحأ ىف ىنع ربخأ ىدبملا

 جردب مهنكلو ىدبءالبوسنمروشنم دجوبهنالوقن روشنملا ركذ ىلعو
 0 ا ا ا ا ا تي
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 ككدففل

 هعبط نم مثم ىثياعتلا نال ابضعب داربا انل مدش ىتلا تاروشنملا باتك نمض

 يدوهد)  انلك هنمو ةفوصتما ضمب ابلمعتسب يتلا زانلأو تايمهمرو ثلا يفو

 ايندلا ن م ىلاتنا حصي .نل هنا ) ىهو زغللا هبشن ةرابع اضيأ هيفو ( يدوم

 ( اهياهوجوم فيرش ةفيلخلا مادامةيقيقح
 لصاملاو ىدبملا نمروشنملا اذه رودص نوركني ساناا ضعب نا ىلع

 | كلناو تالبع 3 هذه ىلع اداعادسفن ىلع انما ناكاشرش ةفيلخلا نا

 ١ رارفلا ىلعءوثح نيذلاةروشمب أب أبي
 ترا يههو فيرش ةفيلخلاو يثياعتلا نيب ةمدن فالخ ةلأسم دجوتو

 انيس هادعأ مللو هيل هيلع هللا لص هللا لور نا هاوعد لئاوأ ىف مز يدبملا

 دقو هل الماح ناك نم ىلع دحأ رصتنال هنأ هتيصاخو رصنلا فيس اذه هل لاق

 نم ريثك ىف كلذ مدقت دقو اهب صخ ينلا تاما ءاركلا نمص نم هلمج

 اهداربا مدقت ينلا تاروشنللا
 هميل نم عنتماو فيسلا اذه فيرش ةذيلخلا كسمأ يدبلا فوت انو

 هنع لاقي امي داقتعاللال فيرش ةفيلخلا نم هبلط يف حلي ناكىذلا ىئياعتال

 يناليلق هنأش نم ضفخم هريغ دب يف فيسلا اذه ءاقب نا ىرب ناك هنال لب
 اذه تامارك نع ريثك ءيشب ثدحت شيواردلا نم ةماعلا ذا ةفالخلا قوةح

 اذا دعرلا فصقك توص هل عسنو برطشي هنا مه-ضمب لوقيف فيسلا

 بنملا هنم برتقا اذا هنا لوق, نم مهنمو.ىدبملا ةئبدم نم ودعلا برتقا

 ريغ ىلا ىدبملا هبحاص ريغ هلم دحأ عيطتسي الو برا ريذإ هقثع برذ

 ةذيب هلا يذيلا نم [تمازاا ىرسم ىل نكويلاسبلا لات ني تت
 ةاطبلاهق هصيو ةماعلا هب ثدحت امم ةيصاخ هيف سيلو فويسلا رثاس لثم
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 مهدئاصق ىف اريثك هنوركذيو تاحشوملا هيفنو.ظني ةيودهلا ءارعشو

 هتروث نوضغ ىف هدلقتم فيرش ةئيلملا ناكو

 ةاضقلا يثيامثلا مسج ١٠.5 ةنس بجر روش نم ثلاثلا مويلا ينو

 افيرش ةفيلخلا نا هيف نولوب ارضحم اوبتكي نا مهم بلطو ءارمالاو
 اوبهذا ممل لاق من كلذ اوبتكق هلزنم مزلو نايصملا ىلع رصاوةءامجلاو ةممجلا لزنعا

 اوضبقا مث ىدسبلا ةبق لخاد ىف روضملا ىلا هوعداو واح يل ةفيلخلا عم

 دحأ دمع ةكسماف روضملا ىلا هوعدب واح ىلعةفيللاهيلا لل-راو او,هُذف هيلع

 هلودس ليللا ىغرأ اذاف ضيم كنابرذتعاو بهذتال هللاقو يدبملا دالوأ

 ىلا يذالا لاصيا نوميطتساال مهناف فضال هل لاق ةريزمإلا ىلا برهاف

 هيلع اوضبقو هلوح نم هيلع بنو يتح سلما هب رفتسا داك امو مهعم بهذف
 ىثياستلا باب ىلا هوقاسو ابرضض هوءسوأو هدب نم رصنلا فيس اوذخاو

 ولح ىلع ةفيللا لخدو هنوئيبيو هنومطاب اوذخأ نيذلا سارحلل هوملسأو

 نا مهم بلط ىثياعتلا نا لاقيو.اوعنص امب هوربخاو ىثياعتلا ىلع ةاضتلاو

 تنبأ دمي الاهلسو امو نجسلا ىلا قيسف هبسمأ ريخأوهبلص ىلع هوقفاوي
 ةرشع هيلجر ىف اومضو كانهو بر غلا نم هقملام ةرثكل قارتلا هحور

 يلا دومنسو الطر نوسخ هنزو اري زنج هتنع ىف اومضوو ديدملا نم دويق
 هرابخأ يشب ركذ

 يلع يتاسر داقلا دبع يلع ضبقلا رك ذ
 انيلتقو ميركلا دبع دمتو

 مركلا دع نب دمشو ىدبلا ع نبا يلع يناس رداقلا دبع
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 « دج

 موطرملا ىف دلو ابدأ ؟يعاش اهيتف لوالا ناكو لع يناس رداقلا دبع ىخأ نبا

 هتلزتم فرعو هندافو مركاف نافدرك ىف ىدبلا هبيرقب قو اهف ىبرو
 لئاسملا رظنىفهنعزوبونب نيذلا ءانمالا ةسانرب هيلا دبعو هدنع الجبم راصو

 همئاخ ىلع ًائيمأ هلمجو ةيموسملا
 هيمريو لوجلاب هبيعب ىئياعتلل ضخبلا ديدش ىلع يناس رداقلا دبع ناكو

 ىف هملامب ناكو ةفالخلا بصنم نع هءاصقا يدبملا نم بلطام اريثكو مظلاب

 هيتبكر ىلع ايئاج هيدي نيب سلجن الو ءرقحيو هيردزيو هبرام نء ريثك ذاقنا

 هدئع سولملا بادآ ىف شيواردلا ةداع ىه اه

 هبصنم نع رداقلا دبع ل زمع ىئيامتلا هانأ لمع لوأ ناك يدبملا فوت الو
 ةفرممرداقتلا دبمل ناكو.روهش ةعضبهسبحو هلاومأ رداس تاون عضب دعإ مث

 نا ينياعتلاب ل منا ىتح هتوق ىلع اهنم لصحيل ةنبلا هذهب لئتشاف بطلاب
 لفاح ساجم ىلاهاعدتساف بيبطتلا ةنبءنم ةميظع ة ةورئاذ حبصأ رداقلا دبع

 لغتشت نا مالسلا هيلع يدهلا مامالا م تنأو كب قيليال هل لاقو ةاضقلاب

 هللاتف(طوج تو نا ىدملا مي قيلي من)ل لاّقف بيبطتلاك ةثيند ةنبعب

 دق نك: ةعانصلا هذه نع هتنن لنا كنأ لعاو بيبطتلاو كايا م م كايا

 نم عنتماو هلزنم ىلا بهذف ىنيصعي نم ةبوقعب ملاع تنأو ىرصأ تيصع

 توقلا نادقفو رقفلا نم امل ىنرب ةلاح فراس ىتحهنايح ىلع افوخ بيبطنلا

 وهو هداوق ربك ا نم ناكو ىدسهلل مم نبإ هناف ميركلا دبع دمت امأو
 كلذ ىلع مالكلا قبس 5بهذلا نم ةرطنت ءريطانق اهنم لاتفاو رانس حتف يذلا
 ردافلا دبع همع ةقبرط نع فلتخم ال يشياعتلاب ءاردزالا ىف هسةقيرط تناكو

 تارمةلجاضيأهلاومأ ىثبامتلارداص دقو
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 « لوو

 رداقلا دبع همم امأ همم ميركلا دبع دم ناك في رش ةفيلملا ضمنا الو

 دابا بناج امزةلمناكف

 رداقلادبع ىلع ضبقهنجسو فيرش ةفيللا ىلع ىثباعتلا ضبق نأ دمبو
 امهلتقف هدوشف ىف لمط ىارلا ىلاامهلسرأو ميركلادبع دم هيخأ نباو ىناس
 هعم نمو ناولس دما لتق اك ىصملاب ابرض

 نيبو هني ترج يتلا هبثن ةملاكم لمط يازلا نيبو امهني ترج دقو
 فالف ةعاجشو ًادلج يلع ىتاسرداقلا دبع رهظأ دقو هلاقفرو نابلس دمحا
 فازتلاب ةايملا يف عمطو هتميزع تراخو نيج هناف ميركلا ديعد# هيخأ نبا

 يثياعتلا هب ىمأم ذافنا نع هل ةحؤدنمال ناكىذلا كارلل

 ردن يذلا ىدهملا براقأ نيب امهتربشل نيذهلتقركذب انثج دقو اذه
 ادع لجرفالا ةثالث وحن ةئداملا هذه ببس مهمراقانمو مهم لتقنم ددع

 ةممط مهم ريبك ددع حرط دقف فيرش ةفيلخلل سارح اوناك نيذلا نابسثلا

 لينلا كامسال
 يئئاعتلاناكف لامجلاو نسملا ةباهن ىف تايظع ميركلا دبع دمحل ناكو

 اهجرخأ هرطو اهنم يضق اذاف هلزنم ىلا اهاجيو نهنم ةدسحاولا يلا لسرب

 اهلزنميلا اهداعأو

 يفباعتلا عم يدجلاءاسن ناشرك ذ

 لحتسا دق نهرثكا ةأرما ةنامو فين نع تام ىدبللا نا انركذ

 اهتدامال ةجاحالف اهيلع مالكلا مدق ىلا ةقيرطلا ىلع نيهلا كلب نهأطو

 ءافلخلا ىثياعتلا مج تا ولا ةدع ةوسنلا تمتأو كيسدبملا تاماملو
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 «م“عو

 يدبملا نمآدلو قزوت مل ةأرصا لك ليبس ءالخا مهيلع ضرمعو ةاضقلاو
 لاقو ىمالا اذه ىف فيرش ةفيلملا ضراعف نهنم برتقي ملنبْم اريثك نال
 تابمأ نهو هلآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص يبنلا ءاسنك ىدبملا ءاسن نا

 ىتلا تايألا دروأو نهتوب نم جورملا مدسب هلل نهىمأ ىئاوللا نينمؤملا

 لبقف بلا ان ف تازنائأكلسو هي لا سم ىلا ان يف تا

 ىثياعتلا هب راشأ امعاوضرمعأو هلوق نورضاملا

 خوك ىف نهم سخ لك نكسب تيب لخاد ىف ةوسنلا كللوأ ثكمو
 سخخ هردق ايربش ًابتار نهنم ةدحاو لك ىلع يشباعتلا يرجاو صوبلا نم
 نيسخخو حن يلا مسارح لكوو ةثال وأ نير اهلك ةنسلا ىف هنلوانتي تالاير
 نادوسلان دم رئاسىفنيبرصملانايعأو هوجول اكلم اوناك نيا نايصحلا نم

 مول ةلبجلابو .أوسأ ىلا ءيس نم لقتنت نايصحلاو ءاسنلا ةلاح تراصو

 عوملا نم نتمل توقلا ضعبب نهوكراد شي براقأ ةوسنلا هتاهل نكي

 ءارصالل لاؤسلا ىدبا دمو لوستلا نم مهتشيعم ماوق ناك نايصحلا كلذكو

 دالبلا نايعاو
 تاموبراقأ نملنكي مىئاوالا ءاسناا نم ريثك تام ةعاجملا ىتنس ىفو

 يدبلا دالوأ نهلافطأ نم ريثك

 بحتليو يكب شيلا فظش نه هيف نهام يشياعتلا يلا نوكش الك نكو
 ةرخآلا ريغ نكل سيلوايندلا ف نكل بيصنال ىدبملات يب ل نكنا نه لوقو

 ءاسن ماق ىثيامتلا ىلع فيرش ةفيلحلا ضقتلاو ٠٠.9 ةنس تناك اذا ىتح

 لزنم ةطاحاب ىمأو ينشياعتلا ظاتفاف فيرست ةفيلخلل ءالو ةرهاظمب ىدبملا

 نأ دعبو فيرش ةفيلملا لزنم ةقصالم نع همن ةراجحلا نم روسب يدبملا
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 «امداؤ

 لتاقم فلأ هعمو يدبملا لزنم ىلا ىثياعتلا ءاج في رش ةفياملا ىلع ضبق
 نحل عضو رتسلخاد نهو ىدبملا ءا ذب اوطاحاف ةيرانلا ةداسالاب نوحا سم

 ةاضقلا مجحدقو مهب نرفكو هيدبمو هلوسرو هللا نتيصع نكنأ )نمل لاقو

 ةهجوم قدانبلا هاوفأ ندجوف نبسؤر نمفرذ ( صاصرلاب ايمر نكمأدعاب

 ىتلا نارد..+ا قاستل نبره نم نهنمو نبهوجو نمطلو نخرصخ نيبا

 ءاسنلا كئلوأ نا ةلإطابو رثي يف اهسفن تقلا نم مهنمو باحسلا حطانن تناك

 لاملا ءوسو شيملا ف اظش نم هيف تامقاو نهامج الضف ادي دش اعور نعور

 اناهل نلقو نتبث نهضعب نأو نهتلاح هيلا تراصام ىثياعتلا يأر املو

 نيلتق كفرشب ال ةوسن لتق امنا كنال هب اندد- مث يذلا توملا بهرئ ال

 كساجأ ىذلاىدبملاةمهنب كنارفك ٍبناج يفرك ذي الءىث انلتق نان كلذ عمو
 يد.-ملا ناب دابشالا سؤر ىلع ةليلو 3 لك يدان تنك اذاف كاملا ىلع

 ملاتشلا هذه" ٍبناج ىف ركذي ال انلتق ناف يلقند

 تظلغأ فيرش ةفيلملا ةأرصا يدسهلا تائب ربكا بنز نا لاو
 امناو نكنع توذع يخل يدبمل ءاسنللاقو فرصناف مناتشلاب هتناهاو لوقلا هل

 في رش ةفيلأ ا ءالوب نكنم نرهاظت ىتاوللا باهرا اذه يلش تدصق

 نوساقب ناوملاو لذلا يف اوثك٠ هنايصخو يدبملا ءاسن نا لصاملاو

 شيواردلا ةلود لظ عشقناو نامردمأ تحتف ىتح هدأ شيلا فظش نم

 نادوسلا نع

 يدهلا دالوا نحس ركذ
 دالوأ كسمأ ىتح هومياب نيذلاو فيرش ةفيلملابلمفامب ىثباعتلا فتكيمل

 ينا“ت نادوسلا «مود
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 ةدداؤ

 دنحأ ميمال مدج لزنم يف مهنجسو ىرشبلاو دمشو لضافلا موةنالثلا يدبملا
 هنم اهقلدف يثياعتأا تنب اجوزتم دم ناكو هنم جورلا نم ميعنمو قرش

 يرصملا شيجلا ءاليتسا دمب الا هنم او>رخي و سبملا يف ةنالشلا ثكمو

 ةلقثد ىلع

 نيرمذتم اوناكامناو ةفالملا يف نيدماط اونوكي مل ىدبملا دالوأ نا ىلع

 ىفنلاو لئلا مث دابطضالاو ملظلا ن مهبارق يوذ باصأ امم

 اهتسفحنهابأب سنو اهضغ. اكو يشياعتلا تنب اجوزتمانلقاك دمت ناكو
 هلك كاذب اهايأ ريخت تناكف هدهد هئافو مدعو هيبأ ةمعثب هلارفك ركذبو

 هنم اهقالطل مالا لآ يتح

 اندروأ يذلا اسهز نيسملا خييشلا ركذن ىدسيلا دالوأ ركذ لطو
 ةافو دمبدنا مثىثياعتلا هسيف- هحصتو ىدهملا اهب حدتما ىتلا ةيز لا هنديصق

 كفافشتسا نا هل هلوق اهنمضن مو حصنلاب اهئالمةديصق ىثياعتلل مدق ىدبملا

 قد صم ريغ كلاب داةنعالا ىلع سانلا ن المحمي راقال كدارطضاو ىدبأا دالواب

 يف نكسب نأ هرمأو هقلاعأ مايأ دمبو هنجسو ىكيامتلا هيلع بضنف هتيدب#

 بونللا ةهجنامردمأ نم لحارص نامن دمي ىلع ( ةيماسلل) تاهج يف هتبرق
 نيثوجسمو ىلتق نيب اوحبصأ يدها براأ عيمج نا ل_صاحلاو

 مهب لمف دقف همم ةيودلا ةوعدا اوسأ نبذلا داوقلاو ءارمالا كلذكو

 هذه لك ببس ىدهملا ناف ورغ الو هدالوأو يدبملا براقاب هلمفام يشياعتلا

 وهو ميلع يثباعتلا فلختسا ثرح هداوقو هبراقاب تقاح ىتللا بئاصملا

 لهاج قبدص نم ريخ القاع اودع نا ىردي. ال
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 يشباعتلا ظ211 د

 مدق : يذلا ةشيملا دالب حافة ةجنع ىبأ نادمح وخا نوباص ىلولا درع

 م0٠ ةنس ىفو نامرد مأ يف ةيداهجال ادئاق اذه ىلوملا دبع ناكو هركذاانل
 مأ ىفن دق هناو هبحبناك ىثيامتلا ناىلعمالكلا انل ممدقو ماذملا ضرمب بيصأ
 هلهعتصتام ةرثك نم نان ىولا دبع ضم ناهل ليق امل اهدب مطقنا دعب هتجوز

 ناد قوت رلواشب ةبحل هتلاهسا امه دصقت نيتللا راحسالاو ةذوعشلا نم

 ىلوو حلف هبصنم لينل قوتي وني لولا دبع هوخأ ناك تابالقلا يف ةجنع وبأ

 ةيداهملاةدايق نمهاخأ ىلوملا دبع لزعو ةجنع ىبأ لدب لمط ىازلا ىثياعتلا

 ءوسلا هل رمضأو يئثيامتلا نم يلوملا دبع .ظاتغاف ةراقبلا ةيراقأ دحأ هلدب ىلوو

 نم رفن هيلا مضناو هل هتفلام ربظي ل هنكل ه لع اغرشش ةفيلملا فلاحو
 نامرد مأ نم رفال هلتق ىئياعتلا نا انل مده : يذلا يلاز ملا براقأ ةثدامتلا

 دوم ثيح بوتمي هيخألزنمو هلزنم نيب ةرمغ ىثياعتلا لتق ىلع اورم انو
 تقولا لبق قبرطلا يف نورم تملا نّكو نيل ا سارح امها ريسل نا يشياعتلا
 نمةعاس وحنب بوقمي ه-يخأ راد ىلا هراد نرم ىئيلعتلا هيف جرخمي يذلا
 كاذ ذا هب اوكتفيل نمزا

 نيرمآتما دحأ هيلع نذأتسا ججورخلل بهأتب يثياعتلا ناك امنيوو
 لوملا ديعهلهربد امبربخاو هتبوت اربظم هيلع مارت هيلع هلوخد يدلو هل نذاف
 ىلا اوفن مث نجسلا مهدوأو مسيلع ضبق نم ىثياعتلا لسراف همم نمو
 موفتح اول كانهو ءاوتسالا طخ

 ىياعتلا ماأ ىف ةورثلاو ةءفرلا نملانو ربكو ةظاظفاذ اذه يلومادبعناكو
 0 تتت؟“؟“ت“؟ 0/0/0060 للا
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 ةرمدعط

 ذخأ هنا ام ةشبامتلل نيرواجل (ةلضنبلا ) ديبع نه دوسا دبع 0

 تاوطوم نباك نايعالا تانب نم 0 أسما نيس وحن ءاسنلا ربارح نم

 نييلا كلم
 ةيداهي قأو قبأ دق دبع يل ناك نيمادب موطرملا طوةس دسبو
 دبملا كلذ نامي نأ هلأسأ هيلا تيهذف اذهىل ولا دبع دوي نبذل نامرد 3
 ابغلام كدنءافيرلا دا اوايمخض تنأ اذامل لاق مب يناك ةلك لو اناكفهنمث وأ

 ال هل تلقو مالكلا اذه نم ل راطف كسفن ىلع هتفنتام هنم جرخم

 لاف كلاثما ءارمالا يتداس تابه نم شيعأ ريسقف لجر انأ لب ىديساي

 ةفيلخ يالوم ناو مل تاقف دملا اذه ىلا كنمست ءارصالا تاره لهو

 ترسكناف تاقوالا نم ريثك يف هناسحاب يندهاعتي مالسلا هيلع ىدبلل
 هدبع تنأ لاقف يدبع بلطأ تلقف ْنآلا بلاعت اذام يل لاقو هندح كوش
 ني , أملا دحأ هدنع يل عفشف كدسبع راص هنال هدسبع يننا ممن هل تلقف

 نانمرذحاو كيف عفش نم رطاخل امارك ا دوعلا ذخاب كلل تحمس ىتنا لاَمف

 تخاف اجل ءولمملا اذهكقنع برذأ ك ذ ذا ىناف بلطلا اذه لثع هيلا دومت

 هيف ىلع هضرمع نمث لواب هتمبو ساخنلا ىلا ه. تفرصناو دبعلا
 تحستودتحح

 روف راد نم دمحا دومحم مودق ركذ
 دمحأ دومت ةيلوتو روفراد ريمأ مدآ نام توم ىلع مالكلا انل سم

 ءاجوع ةريس اذه دوم راس دقو 1م.اب ةنس يف كلذو هلدب ىثباعتاا مع نبا

 نابإ يف ةلالا تدتشاو هنالو نع دونإلا روفنو هنع داوقلا فارحنا تبجوأ

 دوم ىلا بتكو ةكرالا هذه نم ىثيامتلا فوختف فيرش ةفناملا ةروث
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 « م١
 مس _ لل

 يلاعأ بهرب نا كلذب دصقو ةلتاقلا نم هعم نع نامرد م أ ىلا هل دقتسا

 نيب قفوي نأور وفراد يف يتلا وق مهيريو في رش ةفيلخال ا نيذلا ةريزملا

 ةمصاع رشافلادمحأ دوت ردانذ هتلئاقمو هدونجنم هيلع اومقن نيذلاو دوم

 مولثموةيداوملا نم فال ةمضب مهنم لتاقم فلا نيمبرأ وحن هممو روفراد

 ةاشملا نم ةيتبلاو ناسرفلا نم

 يليامم نافدرك دالب لوأ ىهو ( دوما ) ةهج ىلا اولصو نا دعنو

 ةدعتناكو هنولتقي اوداكمصاصرلا هيلع اولطاو ةيداهجلا داوق هيلع راث روفراد

 نوحل م مهلك لتاقم ةئام مسهنم دحاو لك دوي ادْناق ةرشع ة.سمخ راوثا

 اودعتباو ركسملانع راوثلالصفناو ( نوتجنمار ) زرط نم ةيرانلا ةحلسالاب

 نع وفملب ممدميو ةعاطلا ىلا موعدي ركسعملا ىضاق دوم مهلا لسراف هنع

 ىلإ ةدوملا لبي ملو لاملا اوذ خاف لاير فلا مهن 7 دحاو لكل عفدمئمهيرج

 ركسمأا نع اودعتباو مهتايصع ىلع كم ماو مهم ةنالث ريغ ةعاطلا

 نافدركل ىبرغلا بونجلا يف ةءقاو لابج ىهو ( بونج با) لابجي اونو

 انه هراركتلةجاح الف مملعمالكلا انل مدش نيذلا( ةيونلا ) ديبعلا نم املكسو

 يأ دمورل ةئس ةدمقلا يذ فصتنم يف نامرد مأ ىلا دو# لصوو

 هلابقتسال جرف هوميابنيذلاو في رش ةفيلملا نم نيا فواخم تلاز نا دم

 ةجرد ىلا هماركا يف غلابو همدقمب ايظع ارورس ربظاو ةدلسبلا جراخ

 تعنص ةيصلوأ يهو هدونجو دو# ماما تيرجا ةيران باملا لمعت أ هنأ

 ةيودوملا ماا يف باعلالا كلت اهف
 نيذلا هتلتاتمو د_.حأ دو# مودق ر "أ ىلع تاوقالا راعسأ تشراو

 مايل عاب 5 نامرد مأ يف اهوعاب ءاقرالا نم ةمسن فلا ةنام وحن اومدق

 0 12252525252922ييهيههجي بيرد لنششششلشالشلست سلسال
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 حسا ----سيبيبس٠سللللببسبسلل
 ع«دردسط

 بوَتمي هيخأو ىشياعتلل ةلئاط الاوأ اذه دومم مدقو
 نولزنت ءارعشلا ناك ىودب تنب ابمسا ةريهش ةصقارب جود هنا مث

 ىلايا ىحأو روجلا برشب جاوزلا تال ين سهاجو صقرلا يف اهتءارب
 تاسمولا ىراوملا نم اريثك رداصو ةيودلا بادأ فلاخب اع , صقر

 نينغملاو نيثنخلا نم !ريثك هلوح عجو « تاكسلا د د اهبمسا ةيراج ن نعربكأو
 ةيرق تحابا اهناوتاكسلا ةيراجلا ركذ يتأيسو ميلع مالكلا كنز مدقت نيذلا

 راملا اهب اواو اهو.بف ةيداهجلل ( باعيجلا )

 روفراديلا هدونج ًامجار لفق 3 روهش ةعضب نامرد ماب دوم ماقأو

 هرابخأةيقنإ ءيجتسو

 مهفنو نييلعجلا ءارما يلع ضبفلار كد
 قبسدقو ربرب نكست ينل(نيلعللا)ةليبق نء نافدرك راجت لج نا انركذ

 ديدمن مز ذنمنافدرك اونطوتسا دقو انه هتداعال ةجاحالفمحلاو>ا حرش انل

 نافدرك ةمصاع ضيرالا ىلع ءاليتسالا ىلع يدهملااوناعأ مهنا مرمعأ نم ناكو
 مهيلع مالكا انامدقتن لاراجنلا كنلوأ ةمدقم يف ربرب مأ اشاب سايلا ناكر

 ءارمأ نم نيعبرأ وحن يثباعلا عج روشأب فيرش ةفيللا ةروث ليبقو
 ىذلاا شاب سايلا نب رمع م نم ناآكو ةبار مهنم دحاو لكلا | فدو نييلعمل

 لقز دلاخ دع فايل فمذال روفراد ىف هانأام ضعب انركذ

 فيرعلا نب ىودبلا همسا اريمأ نيميرالا ىلع امام ادئاق يثداعتلا نيعو

 نيذلا ربكأ نمو نافدرك ةمصاع ضييالا راجت رس فيرعلا نب دمت هوخأ نأ
 6 07ت7ت2ت2ت270----بسج
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 « داو ا

 اهيلع ءاليتسالا ىلع يدبملا اودعاس

 نم هومياب نم ةلج يف ءارمالا ءالؤه ناك فيرش ةسفيلملا راث الو

 من « هللا ركش » ىمسملا ىدبملا نايصخ دحأ ىثيامتلا ىلا مهب ىشوف سانلا

 رس لعاوفتيل الا كلذ اولمفام مهلا ينبامت اوربخأو ءارصالا كئلوأ بهذ

 دلو فاطمثالاو ليملا ميظع مه رهظأو ممركشف هيلع هوفقوي كك ةلأسلا

 ةيمهأ وذ هلسك طابر نا مربخأو هسلحم يلا ماعد ما نب فيرش ةفيلأ لا سيح

 دعاس# اهريمأ ناو هلسك ىلا مدقتلا ىف نوع.طي نييلاطيالا ناو ينخمال

 ظفحت اومود) هلسك ىلا مذافنا يوني هناو يأرلا فيعض يراكبلا مودي

 مهلتاقمو مهسفنأ اوزهج نأ هل اودهمت نا دءن اوفرصناو هوركشف طابرلا

 صاحلا مهلام نم
 ةيرق ىلا اوراسو مسبعادول يئياعتلا جرخو نامرد مأ اورداغ مايأ دمبو

 اومضيل قرزالا لبنلا يف لحام تسب مواطرملا نع دعبن يتلا ( ةعافر )

 نم الدبو ربش وهنا ف اوماقأو ةربزملا يرقىف مماتاقم نم نيقرفتملا مهيلا

 ابمدقي ةبيرض لئاقم لك ىلع اوبرض مهتوجو ىلا اوريسو لاجرا اوممجي نأ
 لك يف مهل بتكي ينياءتلاو ةلئاط الاومأ كلذ نم اوءمأ هوكرتيل ةيدفك

 لك ىف راذعالا هل نومدقب مو هلسكب قاحللاو ةءافر ةرداغم ىلع مب مدل

 مهنتمأ اوبهنو ةعافر يف مويلعا اوضبق نيبودنم مهللسرأ مويتاذ ىفو ةرم

 دويقلا ف نوغسري نامرد مأ يلا مهب ءيجو ةيدفلا ةبيرض نم هوعجج امو
 0 أ يتلا مهرود تيتو لالغالاو

 ملمتتايخ فا هالئاق فيرش ةفيلملا مادان نجلا اولخدأ امو

 ءاوتسالا طخهملا اوفن مث ربش وحن نجسلاىف اوثكمو « اهوركم مكنع عفدت
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 « دج

 يف لالمغالاو سارملا مهب طيحب نجسسلا نم مهجورخ تقو ميأر دقو
 مهومريو عاتملا لمح !6 دحاولا نوامحت سا ارأ ا ناكفمرلج .را دويةلاو مهقانعأ

 ناكو ءاو:_سالا طخ ىلا اوراس اذكهو ةعتمالا يمرت 6 ةنية_سلا ربع ىف

 هيرجه 18٠5 ةنسرخاوا يف كلذ

 ةجرق يبا ريمالا يفن رك
 ةفيلملا ىلع يرج ام يكاحت اهذ نادوسلا ثداوحو 1م. ةنس تدتخ

 وأءارسسالا نم قب لو 18٠١ ةئس تلخدو يدبملا براقأو هب زحو فيرش

 وأ بزحتلا ةمماج فبرش ةسفيلملا عم مهمسجت نيذلا نم تاماقملا باحصأ

 ءارسأ رك نموه تي هنعريثكمالك انل مدشن يذلا ةجرق يبأ ريغ ةيسنجلا

 قرشلانادوسلا شيج ىلع ةماعاا ةدايقلا ىلوو ١ وطرخلا اورصاح نيذلا يدبملا

 كلذ ىم ام هنقد نام لدب

 ةفيلخلا ران الو قرشلا نادوسلا يل ديعأربرب نع هجرقوبأ لزع الو
 أ ةئس لئاوأ يف يثياعتلا ءاعدت-اف ثداوملا كلت رفح مل ايئاغوه ناك فيرش

 قباسل ءاوتسالا طخ ىلع ةماعلا ةرامالا هتيلوت ىف هتبغر هل رهظأو م٠٠

 ءاوتسالا طخ يلا مهب رفاس لتاقم ةئامئالث وحن عم ءأحتالا كلتب هتربخ

 ىكثياعتلا نم اباتك لمح ةراّمبلا داوق نم دئاق هعم رفاسو رخاوبأأ ىدحا ىلع

 طخ نوذل_ اميح نجسلا ىف مهجزو همم نمو ةجرق ىبأ ىلع شبنقلا هاوخ

 ءاحنارئاس طماع ريمأ هنادنومضمامأ ةجرق ىبأ يلا يئياءتلاعفدو ءاوتسالا

 ءاوتسالا طخ

 هنكلوءاوتسالا طخ ىلع اريمأنامرد مأ نمرفاس ةجرق ايأ نا لصاملاو
 0 0777ج بجبل بد
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 «دحط

 لقعو ءاكذ اذ ناك هنال هنلظإ هفتح ىلا عاس هنأب انقوم ناك

 ءىهن نحنوانغلب دقو همم نمو وه نجسلا عدوأ ءاوتسالا لغخ لصو الو

 دحاب قأو ءاوتسالا طخ نجس رم رف دق هلا عبطلل باتكلا اذه

 مرك اف «وقرب دةك-ل نأ مث لزنلا رحب تاهج ىف ىنلا اكيجاب ت !ركسعم

 هدالب ىلاةدودلاب هل 3 ١ هنكل ةسلاو ب >رلا ىلع هلزناو اماطلس هتدافو

 رايدلا لالخ سومي اد نار نوكي نا ةيشخ دالبلاكلت لها ةداع فولأ» ىلع

 مولقأناك هنكلاةيدبملا ةوعد لامن م امبم الماعناك ناوةج قا ذاواذه

 نا >الاو لدعلا ىلا مهيرقاو اريخ مث رثكاوا و رش

 ثوالهينقاسأ تنك موييف يلا هناسحاو هنع هتركذام ببسد يتاو

 هرسمأ ةقبر نم صالملاو هتبرغ ىف ريما لاون هل ينعا ناالا ىنمس ال

 لاما تيب ركذيلا دوع
 قبالا لاما تيب نيمأ نالدع مههاربا بلص ن. ناكام ًافئآ انرك ذ

 هلدب يواشيرجلا رونلا ةيلوتو

 نيررصملا راجت نم هبهن ام اهعج ةميظع ةورث اذ اذه رونلا ناكدقو

 يرتشيل ةموكملا نم لاير فلأةرشع ةعبسلوانت دقو كلذ سم اك رب يف

 ىف ناماع هيلع ىشم نا دسبو نييدسملاب قلو اب رفو !لاتغاف لالغ اب
 نكمت ةليسوىف ركفي ذخأ ةءيظع ةدايز هتورث |ملالخ يف تداز لاما تيب

 يثبامتلارظن نع اديمب ءاوزنالا هل لب لاملا تدب ةناما ةفيظو كرا نم اهم

 هعوتو رأ "لعن ونلاب م٠ 2و ةنس رخاوأىف يصاظتنهنورت ىلا حطي ناك ىذلا

 ىثنامتلا ةرضح مالكلا ىف طلخم ذخأو هداوج نء

 ىلا نادودلا عميد
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 عرنو

 ةلل ىف هلزتميلا دجسلا نم رئاس ناك اذه روتلا نا ةقث يل ىور دقو 0
 هسفن ثدحم هعمسف هاربال وهو هرثأتم يوارلا ناكو ادرفتم مالظلا ةكلاح

 تاالدع ميهاربا بلص ام ينبلصيس ىئياعتلا نا قالطلاب فلحأ » لوقبو
 درفنالينارح ظفحاو ةورثلا هذه هدلسأ نا ىب ردجالاو ينورث ىلع لصحيل

 اذا الك » لوقيف دودل مث« ىللافطا ابنم شيعتب ةفرح ىتداب فرتحاو ىسفنب

 ريس ءزج ريغ هل ربظأ لو اهمظمم تأسبخ ىثنا نظي هناف يلاومأ هل تمفد
 تومأ ىتا ىف كشالو قابلا هءاسال ىنذميو هعاطا كرمت كاذ ذاو اهنم

 فاحأ » لوقي مث ع ىسفن ىلع تينج دق نوكا .ذئنيحو باذعلا ببسي

 صعهاظنأ نأ يب ىلوالاو اباح ىلطدحأ ردقب ال ةدقعم ةلأملا نا ثالثلا قالطلاب

 « ديري ام ىب لمفب ىلاعت هللاو نونجلاب
 نمهليقيل ىشياعتلا لا عرضتب نأ هلادب ىت- ةدم نوئملاب سهاظت هلا 53

 لاملا تدب صاصتخا ءىزجين' طرشث ىلع كلذ يلا ىشاعتلا هباجأت لاملا تدب ةنامأ
 شرولا ) ةريخذلا لماعع صتخم لام تيب نيمأ اهدحا ءازجا ةنالث ىلا

 ثلاثلاو هب صاخدنا ىئباعتلا معزي يذلا ءيبذلا لامب صتخم يناثلاو ( ةيبرملا
 ناو لوالا لاملا تيبل ائيما يواغ.ر جا رونلا نوكي نأو ماعلا لاما تدب وه

 ضوملانوكينأو يناثلل ايما ىثباعتلا ةباد دئاق يدابملا رارك ريثب دمت نوكي
 ثااثللأتيمأ ىضرما

 روذلاباطونم (ةيبرألا شرولا ) لام تيب ةنامأ صاصتخا راص كاذ ىلعو

 اوباجيل ةيرصلا رايدلا يلا نودغ نيذلا راجتلا عم قفنتي نا هيلعو ىواشرجلا
 هذملو ةموكملا اهب رفظت ال يتح اهنوبر هيو لماعملا كلنن) ةمزاللا ريقامملا

 لحل ذهريغ ىف هدرونس اهب صاخ مالك ةلأسلل
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 « ملاإط

 تاداربالا دراوم عج نع ةرابع وم ءيلا لام تن صاصتخا امأ

 نييادوسلا راجتلا مئاضب رشعو نيبرصملا راجنلا معلس سمخ لثم كلذو ةعبملا

 تارداصلا رشعو ةيبنجالا دالبلا نم اهريغو ةشبملا دالب تادراو سمخو

 شيرو جاملاو مصلاك ةيجراملا دالبلا يلا ةيئادوسلا دالبلا نم جرخم ىتلا

 ةيلخاد نه تامرد مأ ىلع در" يتلا ةراجتلا تادراو رمثع كيذكو مامنلا

 رصملا هسثم عئصي يذلا صوملاو حلبلاو حلملاو بوبملا اهههأو نادوسلا

 نم تالسصاملا لقنت يتلا ةيعارشلا نذسلا داربا كلذككو ( شاربا ) ةامسملا

 مازالادئاوع كل ذكو هل الم ابامجواواك يئيامنلا اهبصتغا يتلا تاوللا عيمج

 تاباسحو رئافدب ةطوبضم تاداربالا هذه لكو تاهجلا عيجىف ( ةيدعتلا )

 هنايصخ سيئر دب ىلعيثباعتلا مزاولريخ ىف دحاو سلف اهنم فرصيال ةيراج
 ( ويلا ديع)

 باجت ينلا تاداربالا ىلع رصاق هناف ثلاثلا لاما تيب صاصتخا امأو

 ةرداصم وه رخآ صاصتخا هلو مسهع مالكلا انل مدقت ىتلا ةايملا ةطساوب

 نموادبأ ممل درئال ثيحراجتلا نم ةيلاملا ضورلا بلطو ءاينغالا لاومأ

 طتقف ىشدامتلا براقأ ىلع تاداربالاهذه قفنتو هلكهلا« ردوص عنتما

 ىف تحبصأ ىتح دالبلا تاداربا عيمجي رئأتسا ىثيامتلا نا لساحلاو
 سوكللا ةفءاضمو جارألا ةدايز بيلاسا ىف نهب ذخاو مقدملا رمفلا ةبا

 نم لقتل تناك ةلاملا نافةلمجابو ًائيش حمرتال ةدساك اهعم ةراجنلا تراص ىنلا

 ءىث لك هللا ديبو أوسا ىلا ءيس

 سو سجل ولهم ل سم
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 « عه

 1 ناءرد ماروسرك 5

 مقاومو نامرد ما ةندم طيطخم ىف ديبت ىتانروسلا ىلع مالكلا لبق

 لوقنف كلذ نم ةنيب ىلع ءيراقلا نوكيل !ممايحا
 نكسةهج لكاو سن نأ نوبودبملا اماع ىرج ىتلا تاحالطسالا نم

 ىلسمالا ةشيدلل مسا يلا مسالا اذه فاضي دقو (ةعقبلا) مساب يدبال ايذ
 ناك يدبلا نال الثم ( ضيالا ةمش ) لاسةيف ىدبملا اهنكس ىتلا ةبجلا وأ

 هيف الزان ناك هنال ضيبالا بونج لهمم وهو ( دهرلا ةمقب ) وأ اهف ًايكاس

 كلذ ركذانل مدق 23

 مأ بونجف هذخن ركسعم لوأ ناك موطرأ لا ىلع يدبملا فحز الو

 ءىطاش نع ”ديعب ( حيتفلا ) 4: سا ناكم دنع اليم نيرسشع دسمل ىلع نامرد

 وندلا لعرسجيملو موطرخلا ىف هن راحت تناك يتلا رخاوبلا تافوذنمل ءاقثا ربل

 هتطبق ىف موطرألا 8 دعب الا رهمأا ءىطاش نم

 ىلع هتفاوب «ظانكس رس يف ةلوادملل ًاسلجم دمع هنأ مدقن ايف انشأ دقو

 يلا ةلوبسلا اهردانن نأ نكعي نامرد ما أ ةطقن نا أ ال ءارسصالا كلذ

 دجسملا طتخاو اهب ىدببملا لزنف ف قاانرطسي 9 ثدح اذا نافدرك

 تيب بونج يشبامتلا لزنو داو ليم وحن رهللا دم نع اديب هرادو

 لباقما ىدهللا لزنم ءاذح دجسمال قرشلا بونجلا ين رتم ةثام ومن ىدبلل

 ناديم يدبملا لزنمو ىثنامتلا لزئمنيب ناكو دجسملا ةلبق نم طسولا ةطقنل

 روذرادو نافدرك تاهج نم مولصأ نبذلا ةراقإلاو بارعالا لزنو حيف

 بونجلا يلا مهكاسم تدنتماو هلزام بونج ىثباعتلا تايارل نومباتلا ص
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 « مو

 ةموك.-] دونج هب تناك ىذلا ركسعملا برق يلا يقرشلا بونجلاو يبرغلا

 لايما ة ةعطب بوذزجلا ة ةهج دجسلل نع دعو ( نامرد مأ قدنخ) وهو

 نامرد مإب نويش نبذلا ةيداهجلل اركسعم قددنملا اذه ذذتا دقو

 ةجنع أ ركسمم ىحسو

 ركسمملا اذه لامث نافدركب اوناك نيذلا نييرصملا نم ةعامج لزنو

 مدقت يذلا نيسح نسح وه نييرسملا ءالؤه ريمأو ( ةدراوملا) ةطقن دنع

 ةلع مالكملا انل

 لامث نييرصملا نم هعم نمو ةسيجيوطلا سيئر روصنم فسوب لزنو

 هجلع يبأ ركسمم
 هعابتأ لزنو ىدبلا لزئم نم ىقرشثلا لامثلا ىف ولح ىلع ةفياملا لزنو

 هيف لزن يذلا قوسلا ىلبامم دججسملا نم ىبرنلا لامثل لا ىف ( ( ةنانكو ميغد)

 ميج ىلع قلطأو نييروسلاو دوهيلاو نيينانويلا نم مباجو راجتلا نم ةعاج

 0 يدلل لزم يقرش فيرش ةفيلملا لزنو ( ا ةراح) مسا
 نادوسلا ىلاهأ نم مهلج نيذلا فيرش ةفيلملا عابلا رئأسو يدبملا ب راقأ

 تاصتا ىت> لامثلا يلااودتماو هلزنم نم ةيقرشلا ةب+لا ىف طسوالا

 ركسعم دنع لاثلا ة ةهج يف 3 ذئموي ةنيدلا دحو ربلا ةفضب مهزانم

 ىثبامتلا مأ اىلو طقف نيليم ودب دجسملا لاش يف عقاولا ى 0 نا
 يناهناك-لزننامرد مأىفاماكسدشحو ا, ةنسىف ةريزإلا ن ندم برختب

 ةيلصالا مدالبءامسأب مدع نوسب أوراصو يىوجنلا نب اركسممل ةيلايشلا ةبجلا

 دادتما ل صو يتحةريزملا دالب نم ايهريغو(ةعافر ىح) وأ[ ةيملسملا ىح) لاقبف
 لايمأ ةتل دجسأا نع دءبلا يتلا ( تانشروخ) ةبج يللا ةن.دملا دودح
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 نكدطلل ىل

 ناد_.لاهف لخدا ىتح هلزنم عسو ىثياعتلل ةفالخلا ءاضفا بطعو

 يدها لزنمو هلزنم نيب ناك ىذلا

 ةفيللا ةعاج تافوذ م تراصو هبراقأو فيرش ةفيلملا ران انو

 لزانملا طالتخا ةبفام ىثيامنلا فاخ يشياعتلا راد طسو يف مق فيرش

 يتلا محلزانم نم فيرش ةفيلملا عابناو يدا ب راقا عيمج جارخاب سماق

 عيمج نم اطاخم هلز د وكيلا قباب راتب أ نكسأو اج مده

 هنايح ىلع ١ مهنمأي نع تاهجلا

 نبا ركسعم لامث ةمقاولا ةهملا يف مهلزانم نم اوجرخأ نماوكسأو

 الاوهأ سانلا ىماق دقو ةراّمبلا ريم هبونج نكس ال راص ىذلا ىوجنلا

 ذا ديكلا تتفت ةلاح ىف اوراصو مازاستم نم مهجارخا ءارج نم ةديدش

 جورملاب منوف ةراقبلا م-ملع لدي مهلزان ىف نونوكي امد اوراص
 نوجرخيف ابلج ةرابلا ذخأب يتلا مهتما لمح نم اونك نا ريثب اهنم

 هذه ىلع نوضتتيف ميءاتم هفاث نم هلم فخامو مهبايث ريغ مهلع سيلو

 ىلوأ نم اوناكنا الا نكاسم ديبشتهلالخيف نوميطتس ال انمز ةسمتلا ةلاخلا

 نم ىبيصن ناك دقو انر> ءاقشلا اذه يف ءارتفلا لظو مام ليلقو راسيلا

 نوئك اسلا نوب سهما جيرخا ث . دعب هليصقت ىتايسو ًاميظع ةبيصلل هذه

 مهلج نم انأ تنكو مهزانم نم هجنع ينأ رك. نم برقلاب
 ص 3 ينثياعتلا ىماخام ىلع لدي نامرد مأ روس ءانب نأ ىلع

 فيرش ةفيلألا ةروث نم هتايح
 لسو# راع هللا يس يملا نا ىلاقو ةباطخلا ريثم ىثياعتلا قر د تاذ ىفو

 ءىدتببراجحالان ٠ روهانبب هرمأو مهلزانم نممبجرخأ نم جارخأب هرصأ
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 « 6و

 دجسملا يرش ريصي ثيح لامثلا ىلا هجتب مث هلزنم غلب ىتحر ملا ةفض ن-

 نأءسعأ ملسو هي هيلع هللا ىلص هناو اضيأ ررلا ةمزع ىلا ىهتلي مث م هلزام يبسغو

 رولا ساسأعضووةيداهإاو ةراتبلاريذل رولا اذه لخاد ىنكسلا ىنزذأبال

 نويرصلاا هاج نمو لئابتلا ىلع اممح عزدو رات“ أ ةميرأ هضرمع لمجو

 جرختسنارهلاءي رطاشلا بمانانكف مهنا مأ دحأ تن نك مالكلا ماك نيذلا

 يف مث نيتتس وح ةلاملا هذه ىلع ع لمعلا لحم يل امادحنو ةراجملا هنم

 راتمأ ةسخل قوف هعافترا غلبو سانلا ةرخس رو.لا دييثن املالخ

 نامرد ما ىلاةدوشف نمل بط ُي ازلا مودق

 ثيح ةيودبملا ةطلسل موعضخأو كلشلا لاق نم لمط يكزلا غرفامل

 هسأر لو يدبملا لبق نه ىلوم هنا اغآ هنعليقىذلا( رمت )مبكلم لق

 كلم ةيلوو مهمم ةدهام» مارباو كلشلا ةندابم هيمأ ىذلا ىثيمتلا ىلا

 بدشلا فارطأ نم الجر ماقأف قباسلا كاملا ةثئاص ءادعا نم نوكي مهيلع

 كلذو نامرد مأ ادصاق هشيجي هدو ثفرداغ مهياع اكلم ( ليضفلا دبع ) هامس

 11٠١ ةنس لئاوأ يف

 ةيذغالاهلمدهقو مارك الاوةواماب ىثيامتلا هلبقتسا نامرد مأ غلب الو

 اريثكوكلشلا نم همنغ ىذلا لاملا نم اهظع ارادتم ىغيامتلل ىازلا مق 5

 ةدلب يلا تامرد مأ ةردانل دادمتسالاو ةبهالا ذخأب ءرمأو ةيشاما نم

 زارح وبا
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 كفل

 زارحوبا ف يك ازلا

 نامرد مأ نع دعت قرزالا لدا ةيقرمالا ةفضاا ىف ةءرق زارخ وأ

 قيرط نع فراضتلا يلا لصولا قبرطلا حاتخ» ىهو لحام عبس ةريسم
 اهمسا ةريخص ةليبتل ىرطوم ىهو ( ةيليئذملا ةبَفع ) ةامسملا ءارحصلا
 اوربمسشا ةيضاملا نورتلا يف لاجر غبن ةلبقلا هذه نمو (نييكرعلا )

 ءالؤه ربشأو ةيرداقلا ةةيرطلا ةخيشم ىف ةيلاع ةلزنم اوزاحو حال لاي

 نيلا جان خيسشلل هنووربام ىلعارصامم ناكو ( قيرطلا خبشنلا ) نيذبانلا
 خبشلا هم دقو هاد: ةيرداقلا ةّقيرطلا لاجر ريهاشم نم ينابكافلا

 زارح وبأ ةيرق ىلا داع مث اماع نبرشع ءاهز دادسغإ ىف همم ماقأو يفبرطعلا

 فتادوسلا كوام همرك | ىتح نادوسلا ءاحا راب ىف يمردلا هذوفنرشتناو

 ىف همدتت ىلع اوناك هدالوأ نم ريبك ددع هفلخو ةعساولا ىذارالا هوعطقاو

 بابق اهياع تديش روبق محلو مبلكاونأمو سانلا داّمتعاو ةربشلا

 نادوسلا يف ريبك ذوفن اذ ناكو ىرعلا ليلا دمح خيشلا مباسأ نءو
 نب ميركلا ضوعو وه هدعوتي هداربا انل مدق ًاباتك ىدبملا هل بتكو
 فيرشلاهتيءاد لئق ىلع ةموكملا ادعاس ا.هملال ةيركشلا لئابق ميعز نس ىلأ

 هلتق ركذ مدقن يذلا هط دما

 هلتقو لينلا دح خيشلا لاومأ رداص ىدبلا ديب ىثداعتلا يلواملو

 نامرد مأ نجس ىفاربص

 ابحاأواهيرك -ءزارحوبأ ىلالصو ال هنالوقنف لمط ازل. رك ذ ىلا دمنلو
 اهضاقتاي داشو تمدرفماشلا بابي رمأو ابهنو ًابلس اهناكساوةهرأف هدونمل
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 فاير

 لاوءأ اوبمنو ابلك ةريزإان دءىاورشتناف هتلئاتم نانملا قلطأو هانكسل اراد

 نإ ءاذس رخآ ناك يتح لابجلا هلمح مونلاب مرانلاو ملاظملانم مولمحو ىلاهالا

 ىهو ف راضتلابزاحالاو زارح وبأ ةردامب لمط كارلاىلا هسمأ ينشباعتلا ردصأ
 ىلا فراضتلا نم مثىشياعتلا ىلا اىلاومأ لمحو اهبرخ هنأ ىضمامفانركذ ىتلا دالبلا
 عوصم يف نييلاطيالا دود ىلع ةراغلا ندصقبل اركسعم اهذختا ىنلا هلسك

 كيلن»و يثياعتلا قئالع

 كيلنم نأىلع شابحالاو نيرودبملا نيب ترج ينلا ثداوملا عبتن لدي
 شيواردلا دب اليتق تام ىذلا انحوب يئاجنلا فاخ يذلا ةشبملا ىثاجن

 شيواردلا بورح نماهمدقنام ىلعو اهاع مالكلا ىم ينلا تابالقلا ةمقاو ىف

 نيلوالا رورظو ءالؤه ةمبزه ىلع شابحالاو
 موكلم لتقو تابالقلا نه اومزوما امل شابحالا نأ ةلدالا هتاه لوأو

 اولمفب مقراملا ءالجو راثلا ذخال ةركلا اوديمي نأرظننملاناكانحوب.

 ىغقت هتكلمم ةحلصمنأ نأ انحوي فاخ ىذلا كيلئم نأ كلذ نم لطو

 اوراغا نيذلا نييلاطيالا نم نيحنافلا دصل غرفتيل شيواردلا ةأ .اوانم نع فكلاب

 يف نوعماط مو اسوفارطأ نم ةكلمملا اوصقتناو عوصم ةهج نم ةشبملا ىلع
 املالتسا ىلع ءاضقلاو اهيلع ءاليق-الا

 نأ شابحالاو نييودملا نيب برملا ببس نأ يل مدقت ابف انرشأ دقو.
 عرشف شابحالا ىملسم نيب يدبملا ةوعد راشتنا نم فاخان-وب ىثاجنلا

 ةشيملا لايقا هلمع ءاسف اني ةينأرصنلا قانتعا ىلع مثرابجاو ممدابطضا ىف
 كيلئم ناكو ه.-:بقاع دمحم ال يذلا شاب>الا ةلك قرفت اوفاخو هونجهتساو

 ىلا نادوسللا «عمد

 00581ع ْ :



 دفا ل

 يئئاجنلا حصن دقو ءاقرملا ةسايسلا هذهل نجهسملوأذئتقو ( هرقيتلا) لبق

 هناصنل تغتلي ملف امنع لودملاب

 ةيدلا ةيرملا داعأ كيلئم هذلخو قباسلا ىثاجالا انحوي لتق املو
 نم تمنتماو اهدود_> ةشبملا دونج تمزأ مْ نمو يلوالا املاح ىلا
 تابالقلا نم هشيج ىثباعتلا بحس ةئس دءبو شيواردلا مونت ىلع ءادتعالا

 لتاقم فلأ نم رثكا اهتسارم كرتي مو مدقت

 هدوشف ىف كلشاا عاضخال تابالثلا شج هجو هنأ انركذ دقو

 ةيج نء نيسيلاطيالا موخت ةجارمل هلسك ىلا اهنمو فراضتلا ىلأ همجو مث
 ةبمولل هيف نودعتسل نويلاطيالا ناك تقو ىف دادعت-الا اذه ناكو عوصم

 قفتم هلسك ىلا قازاا مدقت نأ ىلع لدب امم ( هرتيرال ) ىف شابحالا ىلع
 ةيزياكنالا ةلجلا وندن سحأ ال ىشياعتلا نأ ءىجرسو كيلئمو يثباعتلا نإ هيلع
 هتنواعمل كيلنمخرصتسنريغس ذشنأ نامرد مأ نم ةيرصلل

 شيواردلل ءافلح اوناكنييلاطيالا نأ يلا انه ةراشالا نعانل ةودنم الو
 اوناك نيذلا ةشبملا ءاسؤر ضعب ةدضامم ةفلاحلا هذه تمن دقو ةشبملا ىلع

 لاغ_ثال ضرفلا اذهب ىرث تناك ينلا ارتاكلال نيدضاعم ضعبلا يأر ىلع

 نم ايلاطياو ارتلكلا ينجت ثيح رصم دودح دنع ةشيملا ةيراحمب نييدبملا
 اهبل ايلاطيا ىضقتل ًاممشابحالاو شيوازدلا ينجيامفاعضأ بورا كلل ءارو

 كنلوأ نم اهتراغ ارتاكلا كردتو ءالؤهنم
 مه نيذلا ضعب تاياور نمو لاوحالا نئارق نم ذوخأم هلك كلذ نأ ىلع

 لدي امم نيتفلاحملا سمأ نم ءيشب حرصي مل يذلا يشيامنلا ةساوس ىلع عالطا
 ينج ذا اهجمن يتلا هتسايس يف حلذأ كيلنم نأ لصاملاو ناتبرس امهنأ يلع
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 ىرخأ ةرجنمو شيواردلا برك ةينيد بر> نم ةشبلا ةحارا اهبقاع نم
 عدالب دودح نع شواردلا مفدي ايلاطبا ةيماح نم مق لافشا نم نكمت هنا

 ابلبمي ال ىتلا ( هرتيرالا ) ةءقاو ىف سهابلا هراصتنا كلذ ءارو نم ناك مث
 اهلي مات نيودتو اهداربال يدصتلا نع ينغ يف انلمجيام وهو ءارذلا

 نامرد ماب هلتقو لمط يك ازلا نحر كذ
 تابالآلا شج ةدايق ىف ه جن- ابأ دناَقلا فاخ ىذل' و» لمط قازلا

 تايالقلا ىف ةشبألا شوج تمزبلا هتبالو ةيادب ينو هناكم ىف كلذ انطسل اك
 لستمف هدوشف ىف كلشلا عاضخال ىغيامتلا ههجو مث انحوب ىثاجنلا لتقو
 (هلضنبلا )اهمسا ةليبق نم هلهأو هيلا ةراشالا تقبس اماهف ىتأو رم اهميعز
 بوذج يف نيسثحوتما ديبملا نم ةليبق يهو هفلس هجنع وبأ ابنم يتلا يهو
 || ةجاح الف اذه نم ىفوأب ابغي رمت مدقت دقو ( ةثداعتلا ) ةليبت نكاست روفراد

 نوثيمي نبذلانيساخنلاعم ايدنج هرمأ ةيادب يناذه قكزلا ناكو انه هراركتل
 كدئاقراسةيودبملا ماأ يفو( ةراحبلا) مسابوفورعلل مودييملا دالب يف داسفلا
 هليكو راص يتح هونع يبأ ش ثاح داوق نم

 ًاظف راصو هلاوحأ نم ريثك ىف هفلاخ ةرامالا يف هج:ءاأ فاخ املو
 سامنثالاب سصااظت ذخأو ة ةوفه لقال هيسؤىم لتقوو ءامألا كفس اظيلغ

 هسيف جوز رمت داش هلأ يتح تارالقلا يف روصتلا ىلا هاتك ا داشو فرتلا ىف

 مدت يلاعالا ىلع ضرفو جاجدلا ضب رافصب هتفرخزو هشقن ىف عرشوهنبا
 ةضربلا نمت عقترافامراص اباقع هبقاع هلبورضلا داميما نع ءرخأت نمو ضيبلا

 يلا نجحلا رورظ ىلع فراضتلا نم سانلا لحرو شورق ةعضإ يلا ةدحاولا
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 ضعييبتلاو شقنلا مث ىتح ضيبلا بلل ةريزجلا دالإ
 مديف همدهب هرمأي يازلا ىلا لسرأ رصقلاذهربخ يئياعتلاب لصتا امو

 نرم نيراجنلاو نيئانبلاهل بلج دق ناكو لغسالا رودلا كرو ىلعالا رودلا

 نوير صم مبلكو موطرملا

 هلسكي قاحللاو فراضقلا ةردانمب ي ازلا يشيامتلا سمأ رصتقلا ده دعلو
 هلسك ىف ركسعو فراضتلا رداذن نييلاطي الا ىلع ةراملل ةبهالا ذخال

 اذاو هاريام لك لمفي قلطم مكاكهتبالو لاوحأ عيمج يف كازلا ناكو
 هب طرح بكوم ىف راس ىنأ جرضضو ماركالاو ةواغملاب لبقتسي نامرد مأ مدق

 كلشلاو شابحالا ىطتاراصت:الا نم هز رحا امبناكو نوحاسم اسر اح نوسخ

 يلع ةنم اذ هسفن ىري ةئاطلا لاومالا نرم يثياعتلل همدش ناك امو

 ىثياعنلا دي نم كلملا بلس يلعرداق هناب هثيدح ينهوفتي ذخأ يتح ىثيامتلا
 هيف تمظ» فراضقلا هلوصو دءبو ىئياعنلا ىلا هب ىعسف ةئاق هل من هالولو

 لسراف لالقتسالل حماط هنا هيلا يمثو ءسمأ ىف ىثياستلا بانراو ةيامسلا
 لزانت هنأ قحاب ءافتحالا يف غلابو هئاملل جرخو هيلع مدقن همدقتس هيلا

 ىف عمتجا مايأ ةعضب دعلو اباثم ىثداعتلا نم قبس مل ةواف> يهو هتقئاعم يلا

 ىلع اوقضأو ىلع نب دمأ ىضاقلا مدحأ هيريشم نم ةعاج بودي لزنسم

 ةنالث لخاد بوسي سلجو هلزنم نم هوعدتساف ىازلا ىلع ضبقلا ةقيرط
 سارحالب لخدف سارحلا هنع اوبجح لوالا بابلا يكازلا لخد الف باوبأ

 بابلا ٍطو ثيح هقراف مث يناثلا بابلا لخاد همم سلجو دمحأ ىضاقلا هلباق من
 اوئجو بو سارح ن ملاجر ة فعن ةءابجويلاءاخ بوقميهلاد ىف ىذلا ثلاثلا

 ابكس.اف ابلبقيل هدب هل عفدف هيلعالسم هيدي هدحأ دمو يكازلامامامويكر ىلع

 © قاع



 «عسو

 اثيغتسم حيصي ذخأت هيدي اولغو ةوفرم من هفيس اوكسماونورخالا بثوو

 دويق ةرشثع هايلجر ىف اوه ضوف .:رجسلا يلا هلاسراب سمأ يذلا بوعي

 ىف ةفرغ يلا لزم مْ نينوجسملا رئاس عم لاي ثالث ثكمو اريبك اريزنجو

 لالغالاب هوحبشو اهطسو ين هوسلجأف (مادعالا ةفرغ) ىمس نجس
 هسلالم ماما اوطإرو ةرسي وأ ةنع هدمتم نءحزحزتلا نم نكميال ناك يت>

 دن براتملا نالعقتلبو تابرحلا ىلا نايهذي نيناجسلا نم نانئاراصو

 تتفباحايص حيبصي لايل عراشكف ءاملاو ءاذئلا هنع منم دقو هسلالم لخاد

 تاحو ةسماملا ةليللا فصتنم يف تامو هوقو تفءض يح تاداجلا

 يئثياعتلا يلع دمحأ نيعو بالكلاو رويطلل ءاذغ دلبلا جراخ تيقلأو هنثج

 ىلع موجحلا يثيأعتلا سماوأ قات نأ دمب السكب قالو هلدب شيجلل ادئاق

 نييلاطيالا هجو نم شيواردلا ةعزه ركذ ينأبسو نييلاطيالا

 هفيلخ نيسح حاص لتقركذ

 نيب ىتلا ةدندشلا تارظانماو ( ةددا.ءلا ) ةليبق نع ءىش هاربا ان مش

 باكيلملا نم مها اولان باباشملا نأ اندروأ دقو ( باكيللا)و ( باباشملا )

 اركسعم ناك يذلا هفيلخ ىبأ نسح عامبالا نم اونكمتو يشيامتلا ةلود ىف

 ىيامتلا لبق نم شيجب ( تارللا ) رانآ ةطقت يف
 صاهءاوتسالا طخ ىلا هافنو ةفيلخ ىبأ نسح ىلع ىثياعنلا شبقالو

 هتليبق نءلاجرب ةطقنلا كلت هميلخ نيسح نب حلاص هم نبا لتحا كلذ

 بتاور مهم لل-جر لكل عفدت ةيرصملا ةموكملا تناك نيذلا (باكيلملا )
 يغم امف انركذ دقو نيرودهملا دودح ىلع نوريني اوذخاف نينثالهيذج نم
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 وم

 لسوق تراويتس لنولوكلا ىلآاق نام نإ | مملتقو ,.هلتقو (دمح وبأ) لعمجراغإ

 موطرملا طوقس
 ىزياكلا طباض ىلع شواردلا نء ةمذرشث تمجه ١٠٠ةنسلئاوأ ىفو

 ىكياعتلا لامه ؤراولمحو ةرغمولتقو افلح يداوةمجوف نب رخآو ىئابكب ةترب

 سيساوج نم ريثك ىلع اوضبقو لبسلاب هعم نمو ةفيلخ حلاص دمقو
 رارك همسا لجر مهني نمو (باباشملا ) ميرظانم نم مم نيذلا ةيودبملا
 هتعدوأف ةسموكحلل هودلسأو ىئيامتلا ديرب ةلمح سيئر راركريشب نبا
 ةليبق خيش ناربج وبا ريثب هنأش ىف اهلك نا دمب الا هقلطآ مو ناوسا نجس
 نمهسيساوج هيساقب اب يشبامتلا ريخأو نامرد م ١ ىلا لجرلا دامف باباشملا

 ةلئاقملاددع ند يثداعتلا هلأ مهيلع ل وسلا ا مويلع هفيلخ لاس قادضن

 مكدلا سنو ىلا ىشداءتلا لسراف نين 1 نوزواتال مهأب هب هناجأف ةعم نبل

 قرزا نامءةدايق تحن(تارملا) نم بكار ةئامسحخ ذافناب 5 هلقثد ريمأ

 تيشنو هيلع اومجه مابالا ضعبحابص ىفو مذقناف همرخ ملاص ىلع موجبلل
 بامخ ىذلا ىثياعتلا يلا هبالسأ تامحو ةفيلخ مللاص لتقف مهني برملا
 ةيودبملا راصنأ ديب هلشنو هفيلخ نب ملام كلهأ دق يلامت هللا نأب سانلا ىف

 ةلئق رش

 نييدجلاو نييلاطبالأ نيب(تدروغ) ةعفاو رك ذ
 ناس هلسك ىلا ةدايتلا ىف لمط ىارلا فاخ يذلا ىلع دمحأ لصو مل

 نخمنأو نييلاطيالا دودح ىلع راغاو لاقم فلا نيرشع وحن ناكو هشيجي

 نمرفو نوصملا دحأ ىلع ىلوتساو ةيلاطيالا ةموكحال ةيلاوملا لئابقلا ىف
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 نا

 نم رثكأ طقسف ةرغ ىلع هو-جاهو هيلع اورك مث ةعدخ نويلاطيالا هبجو

 داودلا نم همم نمو ىلع د_#أ لتقو شيواردلا نه ليت نأأ رشع ىنث

 نبروعذماولو لئاقم فالآةس و هممو داوتلا دحأةرم ءرونلاريغ جنبإو

 | اهمقو ءاس يتلا ةمزملا ماب ىئياعتلا نوري اولسرأو هلسك ىلا اولصو يتح

 شيج ريخ هيل لومي شيج هدن« قرب مل ثيح اديدسش اعزج عزجو هدنع

 هربتا ةمقاو ىف مزه ىذلا دوم

 هلسك نييلاطيالا لالتحا ركذ

 تفنلا نيذلا نييو دولا ةضبق يف اهطوتسوهلك ىمأ نم ناك انركذ

 نم برتالاب ةدطاق تناك يتلا لئابتلا ادع سمال "يداي ىف مهلو> لئابقلا

 عوصم رثث نويلاطيالا لّدحا يتح ةموكملا ءالو ىلع ترقب اهناف عوصم رغث

 ( بابب"و ماع ىنب ) انلببق لئابقلا هتاهربشأو

 ةئيدال طوقس ىلع ضع ١ ىذلا ةنند نامع ةرامال ةميات ةلسك تناكو

 مهيلع هنأطو تدتشاو هنء لابقلا هلالخغ ىف ترف دحاو ماعالا هتضبق يف

 نييناطيالاب اوهتحاو عوصم ضاررا ىلا اباجأجلف

 نباوهو ةنقد ىلع نب دم هنقد نام لبق نم هلاك ىلع احلا ناكو

 اهميعز نجس هنال هلع هودندهلا ةايبق تراث همايأ ىفو' هنقد نامع يخا

 هلاقتعا نم هتتلطأو نجسلا لف تمجهو

 ةرامالا بصنم نعهنقذ نامثع لزعو ةجرئابا يثباعت :ايلو كلذ بتعو

 نادوسلا ةرامإ نع هلك ةموكح لصفو اضيأ هجرقابا لزع مث ضاع

 رامدلاو مظل ارممف ةراقبلا هيراقأ دحا ىلع نب د.ءاح اهلع  ىلوو يقرشلا
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 « س4

 اهريغكلهاك ةمسن نويلم لعوب رئارسوفنددعناكيتلاهو دندحلا ةلبق تكلهو

 نب دماح لمجو هم ىنويلم نع اهسوفن عومج ليال يتلا لئابقلا نم
 بوتقمي هيخأو يئيامتلا ىلا ةضف'و بهذلا نم ةرطنقللا ريطانقلا ىلع

 نب دعاسم اهماع يلوو ىلع نب دهاح ىثل هنامتلا لع 1م.و ة'س ينو

 ندض هرابخأ ضعب انركذ دقو ىوجنلا نبا عم ةلقثد ىف ناك يذلا مود

 اهداربإا مدق ىتلا ايداوح

 رشع اننأ همم كلهو ىلع نب دمحأ اهف لتق ىتلا ةءقاولا كلذالت مث
 شيواردلا نم افلأ

 عم ناك يذلا اًمنلا ناب نإ نم رلا دبع هلسك ةيءاح يف دعأسم عم ناكو

 فيس ةبرض هتباصا هنأو كانه هرابخأ ضمب انركذ دتو سكي هرقل

 ١ ًازهفةنيدملا نماوب رتفانييلاطي الا نبادعاس اذه نمحرلادبع ريخأف هئيع تأتف

 نوةحاز نويلاطيالا اذاف س.شلا تعفترا يتح ةطيح هسفنل ذخأي مو هلوقب
 سعذماف نيسحاتجو بلف نه ةلكشم ةوقلا تناك ثيح ماظتناب ةشيدملا ىلع
 ركسعما ىف مهءاسس اوكرتو رارفلاب اوعرسأو شيواردلا نم ه.م نمو دعاسم

 خاوكالا اوقرحأو هيف نم باقر ىف فيما اوعضوو نويلاطيالا هلخد ىذلا
 رانااو لورتبلاب

 يف فاخن كلذكو نيب رصملا يرسأ نم ريثك شيواردلا نع فاختو
 تدوأ ةصاصر ةتباصاف ركذلا فنآلا اقنلا ناب نب نمحرلا دبع ركسملا
 شواردلا تاروع ىلع ميملطيو نييلاطيالا لسارب ناك هنأ لاشو هنايحب

 نيراملا نم هم نمو دءاسم امأ نييلاطيالا أ نم ناكام اذه

 ىلعو هربتا رب نم ىرخالا ةفضلا ىف ( يريوصا ) همسأ ناكمب اول مهلاف
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 « 0و
 داك يذلا يئيامتلا نوئلبب اولسرأ كائهو هلسك نم لحام تس وه دمب

 هريذع نمجرلا دبع دلاو اةنلا نأي ىلا ! لسرأن ىرجام عزف هلا ةدشل هباوص دّنْش

 هرايخا ريغ ىثيامتلا دنع هب رذتعل رذع دج ادعاسم نال رفاك تام هنباأ

 هرابخأ هيلا عقريو ركسملا تاروع ىلع ودملا علطي ناك ن مرلا دبع نإب

 راقتحالاوءاردزالاب ىثبامتلاو ةراقبلا نملب وهف نام ردم .أىلادعاسمم دت اريخأو

 ىدهملا نا هيف لاق ةًاروشنم ردصأ يثياعتلا نك.او 0 هجو نم هرارفل

 نع سانلا ىهنو ًاأبج سيلو عاجش !دعاسم ناو ةمقاولا هذه ىماي هربخأ

 «رييعأو هريقحت

 نييلاطيالا دقت فاخو ىئياءتلا باق ىلع بعرلاو فوملا ىلوتسا دقو

 ةفض ىلع ( يربوسا) ةمج ىف ركسمم ةماقإب ىماق فراضقلا تابج يلا
 هربتا رج

20 

 ليضف داو يلع دماحر ابخا او يريوصاركسعمر كد

 دالب الو نارسمج هلوح نكي مل هربتا ره ىلع ناكمل مسا ( يربوصا)
 ةدئابلا ةيركشلا ةليبق تناك يتلا ( هريد ) ءار < ةبج لع لع هنا مالا ةباغو

 ربنا رهنو قدزالا ليثلا نيب ةنقاو ءارعصس ىهو اجئاجرا يف هب انطأ ةيراض

 ارفق ا ىربوصا تناب ةيركشلا بارعأ نم ءارحصلا تلخالو

 رافقلا تاناويحو ةالفلا شوخو ريف رايد الو راد اريف سيل امل

 يربوصأ ةسرجب نورافلا قمل هلسك نع اواجأو شيواردلا مزمل الو
 لصق مهعئالط تناك نيذلا نيبلاطيالا ةراغ نينما اوراصو رهن اوزاتجا ثيح

 نيتثفلا نيب الصاف ادح راص ىذلا هربتا ره نم ةيقرشأا ةف-ضلا يلا

 يناث نادوسلا <« مود
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 ومو

 ءاسؤر يئياعتلا عمج مايلب نامردمأ ىلا نييلايالا رابخا تءاجنا دميو
 ىف مهبطاخو راسيلا ىلوأو راجتلا نء مولجو نييلقثدلاو ( نييلمملا ) ىنليبق
 يدرملا فوت دقو نومدقالا يدب باحسا ونيدلا راصنا مكنأ الئاقددجسملا

 نحو انم هلسك اوذخأ دق مهنأو نييلاطيالا ما متلع دقو ضار مكنع وهو

 مكريغ ىلع ةزيم مكل ت تامج دقو مهرمأ نم اندهاام انوفكت نا مكنمدو

 مكيلع اماع دنا نوكي نأ هن هنوضرت ن« ىف رادلا مكل تكرت _ كلذو

 مكيف نورسوم لل دمحب متأو رسلا نم لالا تيب هذ ام نولبمتال مكناو
 لب ولع مالكي كاذ بتعأو «م كلاومأ ةصاخ نم م مكرفس ةقفن اوموقت كا

 ةحداملاوةيصاالاةشبرشلا ت يال درشت -او موسضأو مهلا ءابنيدهاجلا دم ىف

 بصنلا اذ المأ يرئال اولاقو مهمقت اج ماقن موسفنأو مهلاومابن يدهاجمال

 يذلا ىلع نب دمجأ وخأ وهو هل ك ىلع اريمأ تراك يذلا ىلع نب دماح ريغ

 الهأ اوري مل نيذلا ءالؤه مالك نه انشهدناف هربا ةمقاو يف اليتق تام
 اذهب مسييلا نعوم مهنا انملع نأ انثبل ام انكحلو يراقب ره مهل ةسائرلل
 . ةراقبلا ريغ ىشامتلا ةلود ىف ةسائرلا يلو. نأ نإ نكع ال 4 رايتخالا

 هتلود نابا ومس اوناك يذلا يشباملا قطن ردصو ىلع نب دءاح يعدتساف

 دماح نييعتب (لاملا بابل ) مسا هيب نومسي اوك اي( فيرشلا قاعنلا مسا

 يربوصأ ركسدم ىف اطبارصو نييلقثدلاو نييلعللا ىلع ادئاق ىلع
 مصر علا شيلا اذهنمنييلاطيالا مري ذأ موري ىشباعتلا أن نظنانكدقواذه

 نييللا ةور'نم ةدافتسالا هتاغ نأ ادلخ رودي نكي موهب مهل لبقال اب

 هاوخ ارمأ ردصأ دقن راسيلا ىلوأو راجتلا نمانلة اك مبلمجو نيبلقثدلاو
 هكرت يري نم كرتو هصاخشإ يري نم صاخشإ يف ىلع نب دما ضيوفنلا
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 ف
 هل نومدش هرادىلا سانلا لبق ةلناهملاو دانجالا نم نيسؤرملاو ءاسؤرلا نم

 ادعاصف لاير ةبامسخ صخش لك نع ةوشرلا تناكف مكر ىلعاشإا

 ةرطنقملا ريطانتلا ىلع نب دماح متتاف لاملا نم هكلعامو هتورث بسحم لك

 رفوالا بيصنلا بوقمي هيخأو ىشداعتلل ناك دقو ةضفلاو بهذلا نم

 ةنينالا هله نم

 فالآ ةدضب يف راس اشرلا ذخأ نم ىلع نب دءاح غرف نأ دمبو
 ةلاح يف مو سانلا ماقأو (ءربتا )رهن ةفذ ىلع هركسعم لعجو ىريوصأ ىلا

 نيذلا ةلاحرلا بارمعالا ريب الوهأم نكي مل هربا ىلاو- ام نال ديد كنض

 نم فاغش يفرك .ءللا ىف نم ناك كلذكو ماوعأ نم مهم رايدلا تلخو اوداي

 لدحارسص رشثع ةريسمب مهنع دم يتلا فراضقلا نم بوبملا مل باجي شيملا

 كلذ ىلع سنو رضحلا نم ءىث ركسعملا ف سيلو ادج ةلياق لئنلا باودو

 ىلع همه رصقو هانكسل ةعساو راد دماح داشو تاوفالا تايجاح رئاس
 نم هراد ىف عج يتحمهلاسن باصتغاو هلام! نم هعم نم لاومأ ةرداصم

 ةئامبرأو نو ةرظحم نبرشع ن.رثك |نملاجع لاثمالابرضت ىناوللا تايانحل

 قرم همم نيذلا ىلع ءالبلا دتشاف اما رشع ةسخ مرامأ زواجتت ال مالغ

 نوحضو, يشداعتلا ىلا اعابن ىواكشلا مقر ىف اوذخأو ممربص ليعو داوقلا
 نأو هل ةيمهأال عركح م نأب هنوريخو روكذلا دماح كواس ءوس اهب

 هلك جراخ نومدقتب ال نييلاطيالا
 نم اريمأ ىشباعتلا ةمع نبا ىراّبلا ليضف نب دمحأ فراضقلا ىف ناكو

 يربومأ ركسمم ىلا فراضتلا نم صوخشلاب هىمأب هيلا بتكف اهياع هلبق
 هل مدتو يربوصأ يلا صخشف ىلع نب دماح نم ءارمالا ىواكش نيقحتا
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 « دو

 نمو الوأ يلع نب دماح ملظ نم مهصالسخ يف يمل ةلاط الاومأ ءارسالا
 اولمففهل امنوءدقبة ضي سع ايلا نودتب مهرمأف اي 0 يريوصأ ركسعم

 ةرداصمت ليضف نيدمجأ ىلاءيمأرد صاف مهساملا /ةببلالأ ىثياعتلاىلابتكو

 فراضتلالع هتاتاتم ةفاضاو ىربوصا ركسعم هافلاو يلع نب دماح لاو.أ
 لفقو ىثيامتلا يلا اهاسرأو دماح ن. ةللاط الاومأ ليضفنب دمحأ لوانتف

 ىربودأ ركسمم ىفنأأ ذئمو نمو فراضملا ىلا ًامجار

 كلذ دعب نادوسلا لاح لامجا

 اهظع الدبت تلد ةيودبملا ةلاح نأ ءاندرس ام تالصفم نم تيأر
 ةنس ذنم ةمئاق اهل مقن مل الاف ةلجلابو ةددعتم نكامأ يف لشفلا !هيلع ىلاوتو

 ىف ةزيدج يبأ ىلع !مترصف دعب لاتق نادبم يف راصتنا ةرمأ ىنجت ملو 1.5
 ام.ةنسىف ناك نراصتنالاالكو (تايالّلا) ىف انحوي ةشبما ىئاجنو روفراد

 ةفيلا ا شاقتنا ةيلهالا تاباراطناالاو ةيلخادلا نتدلا كلذ تلت من
 مرابخأ مدقت اهف انيصقتساو مهتداوح كل انيب نم هريغو فيرشلا

 ليوطنلا نم ًارارف رومالا فسافس نم ريثك ركذ نع انبرضأ دتو

 يذلا ىئثياعتلا لتق اولوا> نذل: رابخأ اهنموتادإجم يلا جاتحت ةريثك ابنالو

 داز كلذاو ءوسلا هب نوديرب نم عفدو هتايح ىلع ةظفاحلا ريغ هل مال راص

 يللا هلزنم نم جرخ اذا ناكف لتاقم فلأ نيثالث اوذلب ىتح هسارح دادع يف

 دمب ةروصتملاب نوطيح مث حالسلاب نوججدم املأ نو رشع هب طاحأ دجسملا
 اهنم وندلا دحأ عيطتسيالف اهف هلوخد

 يتح همسج مدخضو ىلإق يذ نم رثكا هذالم ىف سمفنا دف وه امأ
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 «م0و
 . كلذ لبق هيلع نكام فاعضأ راص

 ةايملا لئاسو نم مهيدياب قبب ملو ءىثش لك اودسةف دقف نولهالا امأ

 وحن لاملا تدب ْذخَأب ىلا تالصاملا امم نولذتسن ىتلا ىذارالا ضع يوس

 اهعابرأ ةنالث

 نمو في رش ةفيلخلا ضاقت اريغ باب_النايعالا ىف لتةلاو قنلارتكو
 ناكو ىكلا خنيشلا تخأن با ردأقلا دبعنب لبءامسا ماتم يف اولتقو اون نيذلا

 ةريس ةباتكب تاونس ةدع لغتشاو ضيبالا ىف يدبملا عمتجا ا سهزأ اهيتف

 ىثياعتلا بر« نم را همايأ تابرخأ ىفو ةيودبملا عئاقو نيودنو ىدسبلا

 ءاوتسالا طخ ىلا ىننف ةيودوملا دض ايرس اعامجا دقمي هناب هداسح هب يشوف

 هافنم ىف لتقو

 ءاشملا ةالص دمب اممتجا نيلجر لك نا هيف لاق !سمأ ىبثباستلا ردصأو

 لاطباي اممأ رد أ كح شانتنالا ىه ةياذل اهعامجا دمي دجسلا جراخ

 نالو نربرص٠اسمنوربدي نيذلا رك أ نال ( ىوابقلا ) ةيمومملا تايدتنملا

 هلك اذهو ةيوديملا سمت ءايشأ يف نوماكتي ةوبقلا برشل اهيف نوساجي نيذلا
 ةعال ملخ ىلع ايف نومستجلا قفنا اعر ىتلا تاعامجالا نم فوخ قخم ال 6

 ثيح مهن مالكلا انل قبس نيذلا ةاسيملاو لاملا ةلاح تريذت دقو ىئبامتلا

 ىتئام مدقتب همزلأو ةريزملا مادقأ ص اماعأ اج ينسلا دحأ ىثياعتل نيع

 فلأ ةثامو ةرذلا نزم بدرأ نلأ نينامثو بوتس هيخأ ىلا لاير فلأ

 ناسحلا ىراوجلاو فحتلاو ادملا ادع اذهو (رومدلا) ةةرخ نم برث

 لويملاو
 بسكن“ ةريغص ةريشء نه وه.لوةنفهتجرت انه درون ىنسلا دمحأ ركذ ىطو

 1 هم سس سس
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 هاو
 ةمطاقمبونج ىف ( ةيليصبلا ) ةريشع نء هلصأو ىنسلا ىندم همسا لجر ىلا

 (قدمدو مسا ابيلع قاطي رانسو موطرخلا نيبةب رق ىفلجرلا اذهن كس انق
 ناكو نادوسلا ةموكح ةدءاق اهنامجو لوالا حتنفلا نابا ةموكحلا امم 9

 دم خيشلا موحرملا منغ يعرب ناكو ةريشملا هذه دافوأو عاعر نم مجرتلا
 ةنيدملا كانت راجت رس لمجلا تيخم

 انل مدقت يذلا نالدع ميهاربا راصو ةيودبملل نادوسلا عضخ امأو

 لف مجرتلل هب قا ةريش.لا هذه نم هنأ تناكو الام تيبل أئيمأ هنيمث ركذ
 تيب تاسيبم مقل اسيئر راص يتح ةبارقلا قول ةياعر هءفرب ميهاربا لازب
 اودو نبذلا هلادعأ دلأ نم راص اذه ينسلا دمحأ نأ ميهاربا ءازج ناكف لالا

 ايف كلذ ىلا انمملأ اكهب عاقيالا يف ىوقالا ببسلا اوناكو ىثباعتلا ده: هب
 باتكلا اذه نم مدقت

 ضيضح نم ههفرو هيلا ندحأ نع عبضولا اذه ةباشو ببسو

 ثيح يثبانتلا همر دوجولا ىف ةيثيح اذ اهب راص يتلا ىلعلا ةورذ ىلا لوجلا

 لكأو بلسلاو ببذل امبمادختسا ىلا ةجاح ين وه ةءاددو امؤل هنم سنآ
 نع زجمي الظ اباهأ نهراف اباكح ةريزالا ىلع هالوف لطابلاب سانلا لاومأ

 ممجو ةايملا لئاسوو ةورثلا نم ىلاهالا دب يف ىقنام باسو رلقلا هقصو

 فولالا تاثم رده ةلئاط الاومأ هسفنل

 ةءرجه م١1 ةنس ىأ ةئسلا هذه ىف نادوساا ةلاح نأ لصاملاو

 نارمع لكل صدم ملظلا ناف ةارغالوريصلا ءوسب رذنتو دابكالا تتفن تنك



 «ماو

 حاولالاب سانلا ةءارق َر 5

 ةالصلا يف سانلا مأ اذا ناكو ةءارقلاو ةبانكنلا لبي ايمأ يشبامتلا ناك
 حجر ىتلا هتءارق دءارو ترم مم ال يت-> ةءارقلا ىف رس ةيرسمجلا

 ملا ديلب ناك بكرملا هليج نعالضف هنال اًنارق نكت ملاسملا نورثك الا
 اءانا هنيقلت لبس يف ةدم همم يض. بانكلا ةحتاف هأرقأ ىذلا نا لق يتح

 فيرشلا نآرقلا نم هريغصلا روسلا ةءارق ىف عرش 1,"1 ةنس ىفو
 نأاري وأ ناك اريخ< مكدارفأ نم درف لك ىلع بي الئاق سانلايف بطخو
 ةيبص ل عش امَناَرقلا ةباتك يف ءيدبو ب ثلا نم احول لايل ثالث دعب رضحي
 م-يباق ريظ نع نارقلا نوظفح سانا نم اريثك نأبمدحأ هب هناجاق بناكللا

 نبذلاو نييمالل ةبسنلاب ةيءازلا ةءا ارّدلا نوكت نأ ىلوالاف ٠ ءاهقفلاو ءايلملا مهنمو

 موعفنتال ءابقفلاو ءالملاو نا زارتلا ةظمح ناب يئياعتلا هباجاف نإ نارقلا ن نولظفحمال
 ممسلاب اوباجاف مييلع هب ترشأ ام اولثنءا اذاالا اليتذ مهنع ىننتالو مهقرعم
 نامتأ تمفتراف حاولالا ةءانصل نيراجالا تيناوح ىلا اوفرصناو ةعاطلاو
 حيصلالب 5 بورشلا داعيملا ليق ه>ول ىلع لصحتب نءزأ ,الأ ناكو حاولالا

 ةيوقملاةلئاط تحن

 لاقو ةباطأاريثم ىقر مار الف حاولالا سانلا لجرقعأ م نأ ةثالثدمبو

 دجسملا ىف هعاب 11 ممجي أر يمأ لك لعو هلوا نم نآرقلا ةءارقب اوأدبإ ايه مل

 موحاولأ نؤرّشو سانلا ارمطيحب باطملانم اران هقوبو سمشلا بورغ دعب

 لذ رجزيو اذه رهتيف ناربصلا ملي هيةفك ريالا ريصصي ثيحاتوض ىلع
 ةقلح لك ىلع فيو ربكأ ذاتسأك تاقلملا كلت ادقفتم ىشيامتلارع مث اذكعو
 اا ااااببطتططدطدطخصتلا7ب7با
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 « مو

 ةيناطلا اذه نأكف ةفاخسلا هذه ىلا اورظناف داقتنالا نم هل نمي امييدسو

 ءاش فيك مه مكح سانلا ىلع ناطلسلا نم هل راص ام فكي م موشنلا

 نو.اعتب لافطاك هبمش لمجيو ناييص ممم هسفن لعج نا دارأ يتح

 ناك ( ىثبامتلا ) هدلاو نأ وه مالا اذه ىلعهف ثعابلا ناكامب هنأ ىلع

 2 نوكي نال قوتن كالا هلي لبق هسفن تناك دقو نارقلا ةيبصلا ملي

 ردق الف ةباتكلاو ةءارّلا همامت ومص ةينمالا كل :نيبوهنب ناكو هباك ناببص

 هلوصو نودناكيتلا ةينمالا كاتنم هرطو ينعش نأ يأر اكلم نوكي نأ هل

 رربيامتمن ناك نا ماظلا كلذ ةفاخسدب هربا نا ينتكعاماذه داتملا طرخ اهلا

 يلا هل ثعابلا يلاابعم نودتمال ة ةريح يف اوناك مهلك سانلاف الاو ةناخسلا

 مالا اذه

 دجسملا ىف ةءارّلا لعنيفكاع نيماع نم رثكأ اولظ سانلا نأ لصاملاو

 اهيف نونوكتي اوناك ىتلا مهتاقلح دقفتو مطوح رتخبنلاب ذذلتب , يثبامتلاو

 ةءارقلاب مهتاوصأ نومفريو
 روس عضل ظفح يلا قفوو موقلاةدالب هنع تلاز له كلذ دمب ىردنانسلو

 يفرد امم ةالصلا تناك ءاوس ارسةءارقلا ىلعرمتسا هناف فيرشلا نارقلا نم

 دوميو هلزنم نم هبججرخم سانلا ةيتب لثءاحول لحن ناكو اهيفرب# وأ اهئءارق

 احاولاعانصلاو راجتلا نم تيناوأا بابرأ لمحصنأ هب سمأ ام ةلدج نم ناكرهب

 اومضنيا دجسلا ىلا اهتواح سمشلا بورغ دمبو لمعلا ةدسم مرعم نوكت

 دعلو ىوكشلاو مذتلاب ىلثلا تاوضا تيرا يحال نيمباتلا تاقلملا يلا

 كتوحرف مو اهوكرتف ةءارقلا نم مهافاعمب هرمأ ردصأ نيماع نم رثكا
2 
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 ةمعو

 و رارغو اشاب نيطالسسرابخا ةيقب ركذ
 تمتو املهنجسركذ دنع اهف تم ةوىتلا اشاب نيطالس رابخأ ةيقبركذب تدعو

 انوجسم لظا هنا نآلا لوقاو اشاب نودرمن هيلع فومألا ةرباغ ة ةءهن هيلع

 ةمزالع هرمأو نجسلا نم يثياعتلاهتلطأ ثيح موطرأ 3 و دعب ام يلا

 اذكه اهتم لظف (ةيءزاللا ) 3 ا مباع قاطي هسار> 3 ةءذرش عم هبإ هناي

 هليل مظم ىف ناكو يثياعتلا خأ بتي لزنم نم برقلاب 0 دةسفنل هداثو

 جترفالا تامغنب هبشأ هتوصناكو ليلهتلاب هتوص امفار يشيامتلا باب ىف هرابنو
 هتمدخراوجهتيب ىفذاكو يثياعتلا بكر املك هبكرب ناصح ليألا نم هدنعناكو

 ارارظا ةئرلا سبالملا سبلي ناكو هيلع تابيقر رهو يشنامتلا هل نهادهأ

 هلذاكو ايفاح نايحالا رثكأ ىف ينم ناكو ةرهافرلا بانتجا ىلع اهيوكو دهزاا

 بكو» ىف هداوج ٍبكراذاو ( هنابقش ) هل لاقي يذلا لمنلا عون نم ءاذح

 ضعلىفو ناسرفلا رثا  لثم ءارمح ةةطنع قطنمو ءارمج ةمامعل م عل ىشيعتلا

 ناسرغلل صصخملا عونا نم نوتوئمار زرط نم ةيقدنب ل» ا.ه تاقرال

 ءاقدصأهلو دصاملل نمهسغن هنكتامربظيالف ظةيتلاورذلا ديدش ناكو

 نم سرتصال ءالؤهو الصأ ةبو هبملا ىوعدب قدصيال نم مهم نوريثك

 يوعد» نوقدصي نيذلا نم اضيأ ءاقدصأ هلو مويرشم قفاوي اممم حميرصتلا

 ةلادما ام ًاقاطم هريس نوكي نأ نودوبو ىثبامتلا لع و.لب مونكل ةيودبملا :

 نم نيذلا نم هنا مهل ربظي ءالؤهو ةلمما ميظننو دالبلا نارمت لفكت يتلا

 ةلود حبصت نا هذاؤْف ميس نم دوب هناو مالسسالا ىلا ةبادهلاب مهيلع هللا

 امو كلاملا مدقش : رابخأ نم ريثكب موت و ضراالا لود ىقرأ نم ةيودوملا

 ا" نادوسلا © +.»

 © 6 , ا
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 ءاقدصا هلو نارمعلا سا ايه نيتللا ةاواسملاو ةلادعلا ةنامض نم هل مزاي

 ءالؤهو يئياعتلا باب ةمزالم يف هعم نذلاو ةراقبلاهو كنلواو ءالؤه ريغ

 مهيلع ىقلأ ارو ىئياعتلل نيصلخملا صاخا نم هنا نيحو ةظل لك ىف مهلربظي

 ةمالسال نا مهل لوق, ثيح ىئبامتلا ءالوب اكسمت مديزيام ظعاولا نم
 لك ىف ىد..ملا ةفيلخل امئاط نوكي نا ريغب ةرخالاو ايندلا ىف ناسنالل

 هب أيام
 مهم دجتال هلك كلذ عمو سانلا لج عم ةقادص اذ راص هنأ ةصالملاو

 ءاعدلاو لقملاب هل دبشلو همرتحمال نم

 لك اهمتكي ناكهنا عبطلابف رصم يف تارباخملا ملق عمم هتئالع انأو

 ءابنالا ضع هيفاوب ناك ذا هممةريثك تاقالع اذ ناك هنا ربظي نكلو نامتكلا

 ىثياعتلا ناك .١8 ةنس رخاوا ىفو اشاب نيطالش لاح لج اذه

 اهنم دامف ( سابعلا دو ) ىف اركسم ناك امل ميكدلا سنوب يلا ةيزومأمب هذفنا

 لوببلا قوم !معوقو نظي ضعبلا ناك ةديدع حئاصن يئياعتلل مدق هنا لاقبو

 ممن واظ تاف' يثياعتلا دنع

 ىعدب صخشو تارباخلا مق نيب هيلع قافنالا مدت 7

 تا ريالا ممل اسوساجىنئلبام يلع ناكو نييلمجلا ةليقدارذأ دحا ( لحفلا دمحا)

 رصم يللا هباياو هباهذ ىف ةراجتلاب رتستي ناكو تابدج رشع هردق بتارب

 لحتلادجأ نواعي ناك ( نامعنب نداصلا ) همس رخآ صخش دجوب كلذكو

 جراخ قي راماءالدا ولا ىلا !ايخو نامرد مأناصخشلا مدقةءرلا هذه زاجال

 نء رطخ ىف حسبصأ هنال رارفلا نم ادبرب ملف ىمالاب هاربسخاو نامرد ما
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 « موو

 اهيفو ةيرمصملا دئارإلا يدحا نم دادعاب ءاج راجت ضعب نا بيد يشاعتلا

 ةزاجلا ناو اشاب نيطالس ذاقنال اهدبج ةلذاب ةموكملا نأ رابخالا نم

 ىدحا اشاب نيطالس يرتشاف اهرادقم فعوذ هذك نمل ةلومج تناك ىنلا

 اهئارش يلا ليبسال هناو اهريغ دوجوب ملع من تالايرلا نم غلبع خسنلا كلت

 هتايحب ةرطاخملا ىلع هنأرج ىلا بايسالا ةل-+ نم كلذو ةميظع غلابم ريغ

 لبق ام رارفلا ليبس يف

 اهيوكر الا رطضملا عسب الف بكرم ةنسالا ريغ نكي ملاذا
 نيطالس منتخاذ تمص لأ ط فا رحال هراد امزالم دئنقو ىثباءالا ناكو

 دملو ديوج دمج دعب !مغلب ىتح ناوصا يللا اراف نامرد 8 ا رداغو ةصرفلا اشاب

 نم قيرطلا ىف هاقالام درس ىف كلذ دعب انل ةدئاف الو هينيمب كالحلا نياع ام

 نيذلا نم عاجش لاقت قالاوهنال راطخالا حداف نم هاساق امو تابومملا
 لضفلا ناك اذإ هنا ىلع لاثمالا هقذحم برضت ءاكذ وذو راطخالاب نولاببال

 يف اشاب تجنوو نادوسلا حتف ىف بيردتلاو ةكنملا نم هاد(أايف اشابرثشتكل
 حصيال اشاب نيطالس ناف حاجنلا بابسأ اهياع فقوتت ىلا تارباخلا ةرادا
 ناك ىتأ تامولمما بحاص وه ذا نادئاقلا ناهل هذ الك هركذ لمني نأ

 ببسلا اوناكنيذلا نم هنا ةصالملاو .ةلملا راوطأ حجج يف امل ةجاح ىف نانثالا

 ركذام ركذيسو دادبتسالاو مظلا ةّمر نم نادوسلا دالب ذاقثا ىف ربكالا

 ءىث لك ةبنام هللا ىلاو ديرما حتفلا اذه

 يلعاتضم نينار دمبالا اشاب نيطالس رارف أين هن | لصتب ملف يب ,ثيامتلا امأو

 هرايغ اوكردي نأ ريغب اومجر نيذلا نابكرا هفلخ بكراو اظيغ مدتحاف هرارف

 *يجيس اك ىرازق نم افوخ ىنجسل سما هنأ ىثياعتلا بضغ ةدش نمناكدقو
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 فشلا

 رارفلا هل اربد نيذالا ىلع ضبقلا رك ءىجيس 6و ينأب اي الصفم كل ركذ
 ناّمَع قداصلاو لحفلا دمحأ اهو

 اشاب يطال -رارف يلعةودعاسنيلاو لحتلادمجا ينركذ
 | لوانتي ةيرصملا تارباخلا تل ًاسوساج ناك لحفلا نب دمحأ نا تاق

 فرعأ ال ىتثكل كلذك ناكنامء نب قداصلا هةيفرو تابءنةرشعهردق ير
 ةيسودساما ىلع هلوانتي ناكىذلا بارا رادقم

 اهما ةيرت نكح نييلمإا نم" ةريذص ةليبق نم اذه لحفلا دحأو

 امأو ربرب بونج لايمأ ةعضب ددب ىلعو لينال ةيبرثلا ةفضلا يف ( بالحتلا)
 (قزوبابلا) ةءوكملا دونج نم ناكو ربرب ىلاهأ نم ناك هنافنامعقداصلا
 ًةماب ةيسسوساجلابو ,هاظ علسلاب رجتي راصو ةيدنلا كرت من

 نمأئيش اهدتننوكي نأ دب ال يذلا تارباخلا لق عم قافنالا ادتعالو
 ارداغ ءالدالا راجعتساو باودلا ءارشو لاما عابتبا ىلع هب نانيمتس لاملا
 هذافنا ىلع ةينلا ادّمع امةبقاعب نييلابم ريغ اناك اههنأ ربظيو ربربب اًمأ-و ةرهاقلا
 ى تنك دقو ربرب ىف اهو ءالدالا اعممو اعسفتب لاهجلا ءارش يف اذخأ ث ثيح

 يتح ةأ :ًارجاءيبلق تالم ىتلا باي_سالا ىلا ابعم ءادتهالا ىلع رسع ة ريح
 مشس لا لقنىتح ىثياعتلا ناارب يف امعوقو ىفابيس تناك هكرح يف اراص

 هماطأو د هوب ربرب ريمأ نامع يكرا يلا لالا نم ةوشر مدق لحفلا دمحأ نأ
 فئاخريغ لاهجلا ءارش رشابب راص يتح هنا ع نع فكلاب هدعوف هبونيام ىلع

 نمالا اشاب نيطالسا أراه نبلا يس + لدتسي ب [يئراعتلا نأ يتح بيرتمالو
 اذهةح لمأتملل اباج رب ابو بالا اذه يف ًاموسبم هارت 16 ربرب يلاهأ دعا
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 م« مو

 عاطت سالو لحفلا دمحأ هلواحم ام يكازلا ىلع ىنخ امل كلذك نكي لولو لوقلا

 ىلا لّقن دقو بال. دلالا ةيرق :ةردانم لق اشاب نيسطالسس ىلع ضبقب نأ

 بالحنلا ةيرت لب مل اشاب نيطالس نأب هربخأ سيساوملا دحأ نأ اضيأ ىربخع

 عضب دميو ربخلا عاذ اليكل نجسلا هعادباب ىمأف هنمكمب كارل ربخأو بهذ
 مالا اذه نامتكب هىمأ نأ دعب هقلطأ لايل

 اشاب نيطالس بره ةلأسم ىف يكارلا كارتشا حجرأ يننا ةصالملاو

 لصاملاو .هدنع ابرّمو هل اممجاةبدص لحفلا دمحأ ناكذا ةوشر لوأنت هنأو

 نيطالس يللا ازعوأو نامرد مأب امل ربرب ارداف امل هتيفرو لحفل دمحأ نأ
 مدق برحلا يلع هدعاس نم ابعم فرعيال ةريح ىق يثبامتلا لظو برهلاب

 ىدوملاةيعاد ناك ىذلاريملا دمت يخأ نبا وهو دم جاملا نب دجاملا دبع هيلع

 نوعات»ب لولد اهءمو ناهع قداصلا هقيفرو لحفلا دمحأ يأرهنأ هربخأةربرب يف

 لحذلادمجأ ىلا لاملا تدب نيمأ يضرملا ضوملا يياعتلا لسرأف ربرب ىف لاملا
 لاقفةسهاتلا نم يتبسوم انل بلجت نأ كنمديرت اننا هل لاقو ديلا هاعدتساف

 اوضبتو ديبملا هيلع مجه ذا مالكلايف وه امئيو اهراضحاب مكل دهمنأ مل م

 نامثع قداصلا هقيفر ىلع ضبق كلذكو نجسلايف هوجز من افاتك» وقثوأو يلع

 يئثياعتلا لسرأ من امهتيعي ناك هنأب مهنا شب ىبأ نبا يعدي رخآ صخش ىلعو
 ركذلا فنآلا دجاملا دبع وهو مهعم هأر ىذلا ليلدلا ىلع اوضبقف ربرب يلا

 ربما ىتتقد ص اذا الئاق هبطاخ ىثيامتلا يدب نيب لوادلا فقوأ امو

 نامء قداصلاو لحفلا نب دنحأ نا الئاق هباجاف كلامو كسسفن يلع نمآ تناف

 حفس يف ىناكرتو اهنماهايرتشا ىتا لاما عم ىب اءاجو ريرب نم ينارجأتسا

 الاقو ىلعسولا عبسالا روثب» ىنارصنب اذك موب ىف ينايتأ م ( ىررك) لبج
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 «مدو

 تبهذف لحنلا دحأ اندحأ ةوخأ ىلا هماسو ( بالحفلا ) ةبرق هلصوأ ىل

 و هقطأ ماأ دبو نجسلا ىلا هب ما رام اذام معأ ال مث ممل هتاسوأو

 لحذلا نب همجأ ةوخا يلع ضبقن لسرأ م هقدص نامذا ءوسل هيدصلا

 يف تنجس نجسلا ىف ناربش مه ىفم نأ دمبو نجسلا اوءدوأو ةلالثلا
 سارح نم اديعنيسخوحنوالا ترعش اذ هناكم ىف كلذ ركذ !6 مرمم اهلالخ

 نامثَع قداصلاو لحنللا دمجأ اوجرخاف طايسلا مهيديابو نج-!ا اولخد بوسي

 ىف موثرقو م-ملع مهبايث اوعزتو ةنالثلا لحفلا دمحأ ةوخاو رشب ينأ نباو
 مهم ءامدلا تلاسو ممدولج تقزمت يح طابسلاب مهنوب رضي اوذخأو دافصالا

 كو ىل: ىهو اسييلا اوديسف رهنلاةفض ىلع ةيسار رخاوبلا ىدحا تناكو

 يمنأ ربلا ةف-ض يلا نونوجسلا ءالؤ» لصواملو ءاوتسالا طخ يللا رفسلا

 مس منوقليو عاتملا لمحي م ممنولمحي سارملا ناكذ برشلا ةدش نه مهياع

 ةرخابلا عاق مج عم م-مماسجا ةسداصم عمست تكف ةرخابلا ربانع يف

 موفتحاوتل كانهوءاوتسالا طخيما ةرخابلامهب تملقا مثعاتملا عون نم مهناك

 دجلا فو ىثكل معبأ اناو اشاب نيطالس ةيحض اوبهذ نيذلا مه ءالؤبف

 كلذ ركذ ىنأيس م نجسلا يف تاونس سمخ هتياق باذعدمب توجت

 هوا سكر هر
 ةوءعد تلصوالو ( بايرقثالا ) اهمسا ربرب ىف ةلببت ديم ةزمح ميهأربا

 ىلع هركا ىت>ةموكملاءالو ىلع بو هموقو ميهاربا اع رفن ربرب ىلا يدبملا

 نييرصملا يرسا لج ىلع ءاضيب دايأ وذ داوج ميرك وهو ةيودرمق عوذملا

 ءارثلا هلئامث نم ريثك ركذ فاؤملا نجس رابخا ين ءىجوسو ةعس وذو
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 «ماوو

 ىلا رع بهذ ( بالحنلا ) ةيرق غلبو مدسقت ا اشاب نيطالس رف الو
 هيلا ثدلو هيلع ضيفا نم عنتماف نيطالس نمكع هملعأو اذه ةزح ميهارإ

 عهاظنو هل ضرمتلا مدمب هموت يصوأو ليحرلا ةءرسل هيصاو هرذح نم

 3 راق ضع وميهارب 5 مدقتس لسراف ىثيامتلاب كلذ لصتاف ه ماب معلا مد

 اهو يمج'ا ىباًادمتواروصنم مدقتسا كلذكو قياشلا دم همنبا مهنمو

 انيأ ددإ ىف ةريشع اديمع

 لخداو ىروشلا لهاو ةاضتلا عم ىثيامتلا ندج ميهارإإ مدق الو

 مل يننا ىالوماي هناجاف كدالب زاتجا نيطالس تكرت اذامل الئاق هلأسف هيلع

 فولالا ىدبا نم تلفو كباب نم رارفلا ىلع ردق ناطيش هناو مصاب ملعا

 لاغدالاب ةءولمت ةالف ىهيتلا يدالب زايتجا ىلع ردقبال فيكذ كسارح نه

 يمجملا يبا كلذكو هع نباو هنجن سما مث ىثيامتلا قرطاف تابانلاو

 نجسلا ىف اوثكف دويقلا نم ةلجود.دملا نم اريزنج مهم لك ةبقريف عضوو

 ةيقب ركذنسو نامرد ما حنف موب رتشتك دروالا مذقلا يتح تاونس نسخ

 هلذبي ناكام الول ذا هسيف يب م-افتحا نم ناكامو نجلا يف مرابخا

 هللا هازل تكامل ىنع نيناجسلا يذأ مفد ليبس ىف لاما نم ةز* مهاربأ

 ءازإلا نسحأ ىنع

 مسا قالطإو هناماظنو نجلا كذ يف لببت
 نجس لك ىلع رياسلا

 الا هرارف دعب ثبلأ مل يذلا اشاب نيطالس بره فيك مدقت امم تدلع

 قلطأ مث تاواس س+خ نجسلا ىف تللظ ثيح اع ىنجس راص ل الق امانأ
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 كاف

 نامرد مأ لخد موب رثشتك دروالا هنم يلاقتءا

 نجسلا رابخأ نم ءزإلا اذه تايرخأ يف هركذ ء ىجيام لج ناكالو
 ناجسلا ةجرتو نجسلا تاماظن ركذ يف دب, ملا اذه مدقأ نأ تي ًاراهنيساق يتلا

 نوجس نم نجس لك ىلع ربا لا مسا قطا قلل درا (رياسلا) ىمسلل
 يبارمعأ هنافروكذملاربا لا ةمجرتامأ لوقاف هلج الامل ةمضاحلاءاحنالا ينو ةيود هللا

 نم ءي 2ث ركذانل مدقت : دقو نافدرك قرش نكسن ىتلا ( مث +ا) ةليبق نم

 نزلا نم دالوأ ةءضب دل نا دمب الا جوزتتال ةاتفلا نا 0 ينلا اهدئاوع

 ءايقشأ ربكأ نم اذه رباسلاناكو (محلاخ ةنيع ) .سامبيلعقااعيو اهاخا اوئيدبل

 باسلاو بجاابقرطلا عطقت ةبصد سيئر ناكو ةليبقلا كالت
 ىدهلا هدلتف ربابلا اهب قا ريدق لابج يف ةيودبللا ةوءذ تربظالو

 رياسلا مسا نجسلا ىلع قلطا مث نمو ناجس ةفيظو
 ههجوو قءانيم احن هنولو مدلل ندم لوطلا ينةبر نا

 ران ةللش هذرع نأكو سوبع

 فولالا تاثءردقت ةميظعةوروذ هنكلو ابن هلعفديال ىثيامتلاناكو

 بورض نمةلئمأينأب امف ىرتسو هيدي, ني. علاطلا دكت مهمقوأ نبذلا نم اهعج
 نينوجسملا لاوما هزازتبا

 ىوذ نم مهؤاسؤ رو( ةيدابللا ) ديبملا نم مراجو نوريثك مرأهل اوعاامأو

 - ةليبق نم هتبارق
 ةكأ ىلع رضخالا نبللا نم روس نع ةرابع هناف هسفن نجسلا امأو

 ىنكسا ناسبمو راو.ما ةدع م اءلا ووساا لخاد يفو رهنلا ةمتص دنع ةعفن ص

 ناجسلا سواجو ءارخلا
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 اد

 «موط

 اهلجو ةراجحلاب ديشم وهام اهنم ةريثك ىبف نينوجسملا فرغ امأو

 (مادعالا) مسا امهيلعقلطإام فرغلا نم دجويو ءاوهلا ليدل ذفاون هل سيل

 امم ةرابع وهف فيفملا امأ ليقثو فيفخ ناعون نجسلا ناف لاح لكىعو

 ليقثلا امأو اهريغو دودحلا وأ نوبدلا بيس ةاضقلا مهنجسن نيذلا هب لماعي

 قحليامو ةيسايسلامثارجلا ووذ بلاغلا ف#و ىثياعتلامهنجسن نيذلاب صوصخف

 قفوملا هّللاو هبئارغو نجسلا رابخأ نم ريثكر كذ ىتأي اهف ىرتسو اه
 امي تحل واحس ة يسب

 فلّوملا نحرك ذ
 هاروش ل هأ نم .ًاريثكو ةاضقلا ىشياعتلا ىعدتسا اشاب نيطالس رف امل

 امو ماركألا عاونأ نم اشاب نيطالس عم هانأام مهل ددعو مهعم سلجو

 مالسالا نع دتراو ءامنلا كلن رفكدّمف كلذ عمو ناسحالا نم هب هرمث

 نمل نامأ ال هنا مدحأ هل لاقو بارغتسالاب هوباجأف رافكلا دالبب قلو
1 

 نا رخآ هل لاقو ةموكحلا يف ةفيظو اذ ناكاذا اصوصخ ضيبأ ههجو ناك

 ناكهنا كلذ ىلع ليلدلاو مالسالل ًاربظم رفكلل ارمضم ناكدق نيطالس

 سمان ابر شنو امهلزئم يف ناعمتج ” اناكو(فلؤملا)ىزوف ميهاربال ايجج اًيدص

 هرارف ةلأسم يف علض اذ ىزوف ميهاربا نوكي نأ دب الو كابثتلا نانخديو

 قلو ىف ىزوف ميهاربا نجس رمأت م اذا كنا ىشبامتل لاقو ثلاث ماقف

 ىزوف ميهاربا نم ةموكحلا يف ةلزنم رغصأ نيطالس تنال نيطالس

 ةبتر ىلعالا رماح نكحي ف نيطالس امأ (اشاي) ةبتر زئاح وه ذا

 دخأ ليرات ىشداعتلا نم ةيغاص انذأ لاوقالا هذه تفداصف ( كب )

 ىراضحال هسارح

 ىلا نادوسلا «و١1 2
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 كشفي

 نا تكردأو هل تمتراف بلطلا ىنأجاف ذا اذه نم ةلمغ يفانأ امنيو
 ةايحلا عدوأ ىت أكو تبهذو ملفأ ملف ىف ىبملأم ءافخا تلواف "ىبس ريصملا

 تنكح ذا ةحصلا نم بيصن هل نكي ءوسلا وريشم هلاقام نأ ىلع
 ,هنال ةيحطس ةدوم ريغ هنببو ىنب سلو كردان الا اشاب نيطالسب عمتجأ ال

 ردق نم رذح ىنذيال نكلو هذهك ة ممن نم ىلع فاخي ناك

 هلوحو ( ريرس ) بيرقنع ىلع اسلاج هتيفلأ ىثياعتلا ىلع تلخد امو
 هذفن يلع عوضوم هفيسو مهتداك ضرالا ىلع نيئاج نوريشملاو ةاضقلا
 ىنبطاقش ههجو ىلع داب بضنلاو هلتسيإ نأ ديري هناكهتضبق ىلع هنيمي اكسمم

 نيطالسنإ ألاقفم السلا هيلعىدبملا ةفيلخاب كيبل تلّمف ىزوف ميها ربااي الئاق
 ىروهج توصي فبات اثم يف نا أو ىديسأي ملعأال تلقف كيحاص

 ىل لاقق بابلا وحن تاوطخ عضل تيشف ىل هرضحأو هيلا بهذا الئاق
 تلتف نيطالس بوروم ربخ كدنع نكي ملا لاقف هيلا تدمف ىزوف ميهاربااي
 أ لوقت اذام يل لاقف( برهأ برهأ ) شاهدناب تلقف بره هنا ىل لاقف الك
 درا ىنارصن نيطالس نا مالسلا هيلع ىدبملا ةفيلخاي تلقف هب ره سعأ يف
 'راوثأ ةدهاشمب عتمتلا نع هللا هدعلأ دقو ةينارصنلا هنيد يل داعو مالسالا نع

 ىتلا رصمب قل هناف كلذ عسو ةرخآآلاو ايندلا يف مالسلا هيلع ىدبمل ةفيلخ

 | ةيدهملا ةضبق ىف هعوقو نم دبالو ماعلا اذه يف اهيع فحزلا انالوم ىوثي

 هسأر عفر مث ةهينه ضرالا ىلا ىثباعتلا قرطأف هرارفو هتنايخ ءازج قوذبو

 ةيناآلا ةلثسالا "لع قلأو

 اذه نمائيش معأ ال - ج - كابنتلا نخدي نيطالس ناك له - س
 هيلعىدهملا ةفيلخأي هللا رفغتسأ  ج رمملا برشي نيطالس ناكل ه -س

 يشتت كلا 1
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 « مع

 وأخ اهف سيلو سجر لك نم ةربطم ةرهاط كتنيدم نأ دقتعأ انأ مالسلا

 ناك نيطالس نا -ج- سلا تاواصلل اكران نيطالس ناك له - س - مرحم

 نوكيآل اذبو سلا تاولصلاتاقوأ ىف مالسلا هيلع ىدبمملا ةفيلخلامزالم

 ابدلع ناف رودصلا خم امو نطاوبلا امأ اننيعأب نحن هارنام اذهو ةالصلل اكرات

 مالسلا هيلع ىدبملا ةفياخ دنع
 , اذه اوذخ لاقو هلوح نمل ىشداعتلا تفتلا ةءلكلا هذه ةياهن دنعو

 ىنبذتجاف ههجو ةيؤرو هتثداحمب ىدهعرخآ ك اذ ناكو نجسلا ىلا (يلاراشأو )
 اوذخاف مهنم نسخ وحن "لع عمتجا كانهوبإبل جراخ ىلا سارحلا نم ةعبرأ

 اهب اودشو ىتمامم اوعزت مث ىمسجو ىنأ نم مدلا لاس ىتح ىتوبرضيإ

 شعبإالا ىشمأ نأ ردقأ لف مسج قزم طايسلاو نجسلا ىلا ىب اوراسو قاثو

 مهضعل ىقدنسأو ىوكسمأف "لع ىمنأ دقو ىهجو ىلع تطقس مث تاوطخ

 أ هسارح ىناقلق نجسلا باب تنلب ىتح طايسلاب ىبرضيرخآلا ضعبلاو

 نيمدرأ ىلع اهنزو وبري دويق ةتس قجر ىف اوعضوو اضيأ طايسلاب برضلاب

 ىبرض نع سارحلاكسماو (اريزنج) اريبك الغ قيقرفف اوعضوو الطر

 طايسلاب برضلا مهباوج تاكتف ءام ىنوقسا تلقو مهلا تفتلاف طايسلاب

 مث مالسلا هيلع ىدبملا ةفيلخ ودعأي ءام ةبرش قحتسيال كلثم ىلاولاقو

 نجسلا ىتولخدأ

 ةوبنلا نايعدي نينثارابخاو نسلا يف ةليل لوا
 ديدملا عضو دمنو رابلا ليصأ يف نجسلا ةرئاد ىلا ىلوصو ناك

 ةديشم اهمال (رجحلا ةدوأ ) مسا اييلع قلطي ةدوأ ىلا تلخدا للجر ىف
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 « بوو

 ادج ةملظم ىهو هنم لخدي ىذلا بابلا ريغ ذفاون ايف سيلو راجحالاب

 ىئام وحن اهبف تدجوف ليوا رسلا ريغ سلالم نم ىمسج ىلع سيلو تلخدف
 لاجر ةثالث مهني ترف ددملا اذه عنرر نم رثك أ عسنال ىو نوجسم

 اونوكي نأنجسلاةدمل اوط عم باذملا نمهيفوتام طرفل نوداكيم وجولا ضيب

 لزاش ؤيسؤملا مدحأاذاف مهناجي تسلجو مهنم توندف حاورأ الب احابشأ

 ىدنفأ ل يلخ همسا ىرصم ىلديص رخآلاو هربخ ركذانل م دقن ىذلا دليفوين

 بقنا انأو مهني تسلل نامرد أف دويل رايك نم لير تاقاو

 ةاساوملا نم ىل اوربظاف لبق امهترك ذ نيذللا برضلاو حورجلا مالا يف

 نيذلا اذاف ةفرفلا يف ىرظن ليجأ تذخاو ىنبزمي داكأم ىباصمل عجوتلاو

 ' طوغت ةرفح دحاو لك بناجي اذاو لابسالاب نوباصم ىضرم ميلج اهنف

 فقاو وه نم مهْنمو مهضعل ىلع نيكارتم سانلا ناك ةفرغلا قيضلو اهيف

 / قشنتسب ذفنم الو كلذ لكى بقر ىلع تئطو حيصي نم مهنموهريغذفن ىلع

 بابلا يف ىتلا قومشلا ريغ ءاوبلا هنم

 قفألوروغشلا تدققو ىلع هنأ ىتح ةعاس نم رثك أ ىلع ضي مو
 أ ريفخل با بابلا لخاد نم حيصي ناك ىذلا دليفوين ويسوملا توص ىلع الا

 أبي مف ىقومب اونميأ منال ( تام دق هب منثج ىذلا لجرلا نا ) ) الئاق نجسلا

 ةئالثلا ىباحصأ تعمس ىسأر تمفر الو همالكب نوناجسلا الو ريفخلا

 دحاو لك دنعزاكو كتمالس ىلع هلل دمحلاف ةايملا تقرافكاننظ 4 وش

 ناكفرحلاةدش نمهسفت ىلعاهب حور ةيلاب قرمخلا نم

 ىنع للا مازجل ميسقتأ اوسن دقو مبقرخم ىلع نوحوري ةئالثلا
 ءاذملا نشأ
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 « موو

 1 ارض ىباحصاو ىنوعسوأف نوناجسلائيلع لخد حابصلا ليبقو
 لكاومضو م أ مكمل عم نوسلجت رافك اي فيرلا دالوألب اذامل انل نيت

 ربطت دوسأ دبع بناجب تسل نينوجسملا نم سانأ عم ةدوأ ىفانم دحاو |

 ىل لاقو هسأر مفرف هتعرج نع امبفتسم ثيدحلاب هتأدبف ضرما ةمالع هيلع
 احزام هتننظف هلوسرو هللا ىبن ميم نب ىسيع انأ لاقف الكت لف ىنقرعت امأ

 تلقف ابيرق كلذ قادصم ىرتس ىللاقو ىلا تفتلاف هلوقتام حيحصأ هل تلقف

 ىنباجأف دوسأ دبع تناو نوللا ضيبأ هيلع همالسو هللا تاولصىسيع نا هل

 ترتخا ىتكلو ضيب أى نول تلعج تئشولو ىديب ناولالا عيمج نا شاجتابثب
 ةفيظن سلالم اذ رخآ الجر ىناجي تيأر مث ىلاعت هلل امضاوت نوللا داوس

 ميرم نب ىسيع هنا معزي ىذلا اذه هلوقيام تعمس له هل تلقف ةبيبم ةئيهو

 هءلك أ تذخأو ربمللا نيه تيت ىلع دري ملف مالسلا هيلع

 باذكلا اذه لشم نظي لهو ًادج برغ رمالا اذه نا اًمح هل تلقو
 ضرعأ لب ءىثل لع دري ملف ءاطسبلا نم ولو قيدصتلاب لباقت هاوعد نا

 هقيفرو لحفلا دمحا تيأرف قلخ ىلا تفتلا ذا بجعتم انأ اننيو ىنع

 اشاب نيطالس ابره امهمناو اهبنع مالكلا انل قبس نيذللا نامْع نب قداصلا
 يبس نع اهلأسو امهم توندف ناكحضي اذامل مهفأ لف ناكحضي
 اضيا وه ىعدبىنتملارمأ هل وكشتو هءلكت ىذلا لجرلا نا ىلالاتف امهكح

 دحأ دشعاس لخدو ابجمت تددزاف مالسلا هيلع برم نب ىسيع هنا

 تاّقف كوسبح اذامل فيرلا نبااي ىل لاقو (هدابل وبا ) همساو نيناجسلا

 ىلع مزاكلاو كرفك نوكرتتال فيرلا دالوأ رشعم مكلا ىل لاقف ىردأ ال
 ىنلقني نأ هتوجرو همادقا ىلع ىارتأ تذخأو هنم توندف هتفيلخو ىدبملا
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 فقه ل

 | هل تاقف الابر ىندقنت نأ طرش ىلع ىللاّقف نائبنتم اهف ىتلا ةفرغلا هذه نم

 رانيد الو مرد ىتي يف الو ًادحاو اشرق كلمأ ال ثا عم لايرلا كدقنأأ

 تيضقف نوجسم ةئامنم رثك أ اهفىرخأ هفرغىلا ةفرغلا كلت نمىنجرخأف
 ماحدزالاو رأا ةدش نم توجضي سانلاو ىدق ىلع افقاو ليللا ةيقب

 ةليللا كلن ىف مهنم نانثا يفوتو
 نا نولوقي نيناجسلا تعمسف ةدوالا نم انوجرخأ حابصلا حال امو

 نم نيلجرلا اورج مث نيلجرلا نيذه تحض اهنأ ىا (تمركةدوالا )

 ربنلا ىفاهوتلأو ا.هلجرأ

 ىلا دوعأسو ريشكز اجيب اهتدروأ نجسلا ىف ىلوالا ةليللا رابخأ هذه
 ليبسلا ءاوس ىلا ىداهلا هللاو اهلاحم يف رابخالا ةيقب ركذ

 مادعالاب فلو اراذنا

 نجسلا شوح يف نينوجسملا عم تسلج ةدوألا نم ىجورخ دمبو
 | نيناجسلا دحأ ىنءاج اهلالخ ىف ءاوهلا قشنتسأ تنك تاعاس عضب دلو

 تدجوف ىدويق يف فسرأ تجرفلا نياربمأ ةدوأ لا جورخلل ىنوعدي

 نادمح نب دما ىناثلاو زاجملا نب نايلس اههدحأ ةاضقلا ىرم نيتثا اهب

 ٠ ءايشأ عنصت تنكص كنا كنع هنلب مالسلا هيلع ىدبملا ةفيلخ نا ىل الاف

 ةفيلخا تلتف كلتق بوجو ىأر هناو مالسلا هيلعىدبملا تاروشنمل ةفئاخم
 مالسلا هيلع ىدبملا ناو باطلللا لصفو ةمكحلا قوأ مالسلا هيلع ىدبملا

 أ وبف هتايدنع نم لوقلا اذه ناك اذاف فشكحلا لها نم هناب ربخأ

 أميف ةيدبملا نمز لبق نمىب ليكدتلا نوموري ءادعأ ىلا ناف الاو قداص
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 كفيف

 ىدبملا ةفيلخ انضر ريغىترخآ وأ ىايندل بلطا الانأف لاح لكىعو نوباذك
 ىئايحتسا ءاش ناو ىنع ىضري نأ هلأساو هرمأب ضار انف ىلتق ىلع مزع اذافا
 هل نايْضاَعلا بهذف هاضرب ةبوحصم تناكاذا الا ةايملا يف بغرأال ىتاف

 كنع افع ىدبملا ةفيلخ نا ىل الاقو ىلا اداع نيتعاس دعنو هتلق اب هاربخأو

 مث ىلاعت د اركأش اهدي ني تدجسف ديؤم كنجس كلتق لدبتساو

 لوقو مالسلا هيلع ىدبملا ةفيلخ ىالومل ىتحت انلبأ امهل تلقو ىسأر تقر
 ادوميملو ابهذف كنانحو كملحب كيلالسوتمو كوفع يف عماط كدبع نا هل

 هناكم يف كلذ ركّذ ءىجيسو نيتنس دعب الا

 يلع نب دمحا يضاقلا لتق رك ذ

 بونج نكست ( هبله ىنب) اهمسا ةريشع نم هلصأ ىلع نب دمحا ىضاقلا
 بهذم ىلع هقفلا نم اليلق فرعيو فيرشلا نارقلا ظفحب ناكو روفراد

 تايريدم ىدحا (اكش) ةيربدم زكام دحأ ىف ءاضقلا ىلوو كلام مامالا

 اهب قحلو روك د ملادمجا رف ريدق لابج ىف ةيودبملا ةوعد ترهظ انو روفراد
 ةمصاع ضييالا ىلا هعم مدقو ىلالشلا اشاب فسو ةعقاو ىدبملا عم دبشو
 ناك ىذلا هرابج نب دمجا اهف لتق ىتلا ةعمجلا موب ةعقو تناكىتح نافدرك

 لوالا ءزملا ىف بابساب كلذ ركذ رم اكةيودبملل ايضاق

 اريغص ادئاق هلعج ىذلا ىشداعتلا هللا دبع نال الايم اذه 8 ناكو

 مكتف ءاقرزلا هتيارل ةعبات اهريص ةبار هالعأو ( هبله ى ) | تر يشع ىلع

 هالوف هرابج دمحا لدب ءاضقلا هيلوينأ هلأسو هنأش ف يتلا عم

 ىمسم الب مما تراص هذه هتفيظو نكلو ( مالسالا ىضاق ) بقلب 5
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 كفس ل

 نوبوني ءانمأ بصنو ة.بملا اياضقلا ىف لصفلل اباون ماقأ ىدبما نال كلذو

 نم رم اهف كلذ ركّذ مدقت دقو لئاسملا نم هيلا عفربام رظن ىف هنع

 باتكلا

 هتفيظويف اصاصتخا ءانمالاو باونلاو ىضاقلا نم لكل نا انركذ دقو

 ىضاقلل اوكحرت, ملو مهصاصتخا دودح اوزواجت ءانمالاو باونلا نكلو
 ىدبملا كله نأ ىلا ىمسم الب امسا هتفيظو تراصىتح هيف رظني اصاصتخا

 ةدحاو ة.كسحلا لمجو باونلامث ءانعالا ةفيظو ىنلأف كلملبىثياعتلا دبتساو

 تاموصملاو ىواعدلا نم هيلا عفريام لكىف رظنت ىلع نب دمحأ ةسائر تحن

 اذه ءارو نم ىثباعتلا هيلا ري ناكىذلا ضرفلا ىلا ىضم اهف انرشأ دقو

 لوقلا لصاحو. ممدابطضا اوىدبملاب راقأب رارمضالا هب ىخوتي. هي ىنابالغالا

 دنع هتوظح فقت لو ميظع ذوقنو ماس زكيص اذ حبص َ نسا وغاب

 لحفتساف هترواشمذود ارمأن اعطقيال اناك ب وقع هاخأو ىشياعتلا اف ءاضقلا|

 ىفامتارسو دالبلا ءاينغا هتار ىلا مفناو بعالت ”ىأ ءاضقلاب بعالتو هرمأ

 هيلا نييتنملا ةافاعمب ةابحلا ىلا بتكي راصو نادوسلا ءاحنأ راس

 اددع ىنتقاو هل امودؤي اوراص ىتلا جارملاو ةيرضلا نم دالبلا ىلاهأ 2

 امأ ةيصخلا ىضارالا عطق نم | ريثك كلتماو ةيعارشلا نفسلا نم اريبك

 هسقنل 20000 ب ىويلا هلخد ناكد قف ةوشرلا

 تاينادوسلا نم ناسملا ءاسنلاب اهألم رهللا ةفبض نم برقلاب ةعساو اراد

 نويدملا نهحابتسا ىتاللا موطرحلا ناكس نم تايطبق نباجو تايرصملاو
 مذنلاو رقبلاو لبالا نم هتيشام ناعطقب ىعرملا نكامأو ىفايفلا تألشماو

 ةلئاط ةورث اذ حببصأ دق هلمجلابو
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 م« موج

 ءاشنرالا ىلا هليمو هتمذ بارخو ءاضقلا يف هتفوبسش بئارغ نمو

 رجاشن نينسلا ىدحا يفهناكلذوهلامأة يب ايلع ساقيلةتكتلا هذه هنمدروأام

 ناك ةفيفط بابسال ضيبالا رحبلا لئابق“ 'ىدحا عم بيسح همسا باج

 ىلا ىلع صاصرلا قالطاب هدئاقم نمأأ ةليبقلا كلتلاجر عم اهيف قملا

 ىثياعتلل ةثداملا تمفرف ىحرجلا ادع الجر نيثالث وحن لاجرلا نم لتقف
 ةسلملا تدّقمف ءاضقلا ىلع هنكاحم لاحأو ىناجلا ىلع بضغو اهريكأت

 ةئالم ىلع نب دمحأ ىضااقلا ىلا ىباملا لمح ةليللا كلت ىفودفلا ىلا تثج تتجرا م ىلوالا

 منو نجسلا ةليبقلا كلن" نم نيملظتملا عادياب دغلا ىف رمأف لاير فالآ 1

 نم اوجرخا ديدش ءانع دعلو هتفيلخو ىدبما ىلع ابرح اوروش مهلا ىشيامتلا

 هداربا ماقملا عسنال ريثك اذه لثمو ار ارده نيلوتتملا ءامد تبهذو نجسلا

 ىضاَقلا كلذ ةلاح هيلع سات الاثم اذه اندروأ امناو

 لاسراب مرمأي ةابجلا ىلا ارس ىثياعتلا بتك ١0١ ةنس رخاوأ ىفو

 | هتيارل نيمتتملا ةافاعمباهيف مرمأ, لعنب دححا ىضاقلا نممييلا درت ىتلا بتكلا

 هعمو موي تاذ سلجل اهنم ريثك ءىش هدنع عمتجاف جا ارللاو بئارضلا نم

 قأبام نيرضاحلل لاقو دجأ ىضاقلا ىعدتساو ةاضقلا

 رشملاوزسو هيلا فازم سلا  لوسرب تعمتجا ىننا كربخأ ةاضقلا اهي

 ءامسلا نيب ابذعم اصخش تيأر ذا مهمم تنكاننيو مالسلا امهيلع ىدبملاو

 كلذل تشهدف ىلع نب دمحا ىضاقلا هنابىدبملا ىنباجأف هنع تلأسفضرالاو

 اذهلف دابملالظو لاومالا مجو كدهع ضقن هنا مالسلا هيلع رضحلا ىل لاف

 ىتلا تايارلا نع ىلختلاب هرمآ م رافغتسالاو ةبوتلاب دما ىضاقلا رماأنأ

 ها طقف ءاضقلا ىلا عاطقنالاو اهدوقي

 ىناث نادوسلا ع د
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 « سو

 جرخو رفغتساو بانو بحتناو ىو ىشاعتلا دب لبقو ىضاقلا ما

 سانلا نم دحالةرضحلا هذه يف ىرج اماطيش اورك ديال أ موجريهثالمز عم

 قوسلا بستحم طبض ةثداحلا هذه ىلع عيباسأ ةعضب ىشم دصنو

 . || نايلسمّللا دبعرخ الا ىعديو ىلقندلا لادبع ديجملا دبع امهدحأ ىعدي نيصخش
 ىذلا ىثياعتلا ماما امهرضحأو ةيودبملا تالاير عون نم تاكوكسملا نافزي

 هذه نم بجعتف كل ةلمعلا برضن لب فيزت لهل الاف امهتبانج نع امهلاس
 كس اههرمأى ذلا وهىلعنب دمحا ىضاقلا نا الاقف حاضيالا امهلأسو ةأرملا

 هناعنصيام لك هلنايدؤي اناكو ىثياعتلا لبق نم رومأم هنا امبمهفأو دوقنلا هذه

 ىثياعتلا كسمأف ىنمما اذه انمضتم همتخم ىضاقلا نم اباتكازربأ مئاهنم
 ىلع نب دمحا ىضاقلا نم هرودصة مص اودك أذ هيلع هلوح نم ملطاو باتكلا
 فيزت ترص ىتح لاومالا نم هتلتغام كفكيملأ الئاق هلأسو هاعدتساف
 ىلا داع مث هعيقوتب ليذملا باتكلا ىثياعتلا هل زربأف كلذ ركت أف دوقنلا
 هسواج ةدوأ ىلا لخدو هسلجم نم ماقو ابضغ ىثياعتلا مدتحاف فارتمالا

 دجا ىضاَقلا راضحاب رمأ لب ءىشب مهملكي مو اوسلخل ةاضقلا ىعدتساو

 لاق مث هيلا قيسف نجسلا ىف هعادبإب نءارحلا رمأ هيدب نيب رضح الف يلع نبا

 اوممستت نأ مكيف برذلا ةالص دمب ايطخ مكي موقأس ةاضقلا نم هلوح نمل

 دعلو هدنع نم أوجرفن هلوقأ ام هل ىراظتناب سانلا اورمو مل هلوقأ ام

 أيام لاقو ةباطخلا ربنم دعص برذملا ةالص
 هبله ىنب ةليبق ىلوم هلصأ (نوللا دوسأ ناكة نال )دوسالا دمحا نا

 هتومناىرأكلذلف نيلسملالاومأ لاتغاو دابعلا لظو دسقأدقو اهنم نكي لو

 لمفت انسح دحاو ناسلب نورضاملا هيلع درف هتايح نم ريخ
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 « مس

 لتقيس دمحا ىضاَعلا نا سانلا نَميَأ ةبطحلا هذه نمو

 ىضماقلاب درفتاو نجسلا ىلا ىشياعتلاوخأ بوعي بهذ ىلاتلا مويلا فو
 نع هلأس منهل عدنخماف نجسلا نم هصالخ ىف ىعسيس هناب هعدخو دمجا

 ابلكح تطبضف ةضفلاو بهذلا نم اريثك ايش تناكو هل اهحضوأف هلاومأ

 لاملا تيب بنال تردوصو

 هنع عنمو نجسلا فرغ ىدحا ىف ادرفتم حرط هلاومأ ءافصتسا دعبو

 ملا نيدب ةماقلا ليوط ناكو لايل عضب دل ىفوت ىتح بارشلاو ماعطلا

 ترام ًاريثكو ةيودبللا ىوعدب قدصم ريغ تاكو نوللا داوس دندشأ

 ناسالا نم تاتلف بيس هيلع اهيف ىتكاحم تيلخا رومأ ىف ىنامل ةاياحم هنم

 شوردلا دنع طايسلب لمجلا هتونع

 ءارهزلا نيسح |زيشلا ةلوتركذ

 ( ًاربص هلتقو ءاضقلا )

 خيشلا رابخأ نم ءىث باتكسلا اذه نم لوالا ؤزملا يف انل مدقت

 ىدبملا اهب حصن ىتلا ةيزمهلا هتديصق رمأ نم ناكامو ءارهزلا نب نيسحلا

 ىثياعتلا ناكدقو السك ىلا هذفتأ ىدبلا نأو اهتمرب اهانرشن دقو

 (ةماللاب هسفت ىلع عجر دقف وه اما ةروكّذلا ةحيصنلا ببسب هيلع ًادقاح

 رهاجو اهلامتا لك ركنا ىتلا ةبودهملا ىوعد ىلا ليما نم هنم طرف امل

 ىتح هاوقتو هردق ةلالمل ةياعر هباسقع نع ىضغي ىدسمملاو هراكئاب ىدمملا
 عخيشلا نم ماقتالل دي ديدش ليماذ ناكىذلا ىشياعتلا هفلخو ىدهملا فوت

 روك ّذملا نيسملا
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 دهعو ةريزجلا ىف هدلب نم نيسملا خيشلا م دقتسا ىشياعتلا ناكدقو

 ىضاقلا ىلع ضبق املو دجسملا ف ثيراوملاو ثيدحلا ىماعيف سورد ءاقلاب هيلا
 هلدب ءاضقلا هالو ىلع نب دمحا

 دنع فوقؤلا ديرأ لب ةاباحلا ديرأال ىتنا هصاؤلخ لاق ءاضقلا ىلو الو

 نا لهجأ ال انأو قملا ريغ هيف لوقأ ال لع ضرعي رمأ لكو عرشلا دح
 توملا نوكتس كلذ ةبقاع

 نيرسوما نم ًالجرنا ) ىهوةلأسم هياعتضرع ءاضقلا ىلوت نأ دعو
 هرايد رجه ربرب ةمطاقمب ( ةمتلا ) ةءرق ىلاهأ نم ميركلا ضوع همس

 ةاضقلا ىتفاف كانه ىفوتو نيفيرشلا نيمرحلاب قلو ةيودبملا لظ نم ًرارف
 , الو لجرلا اذه رفكي مل نيسحلا خيشلا اقف( هلاومأ ةرداصم بوجوو هرثكب

 ءوسلا هل رمضأو ةيلع ىشياعتلا دمحف بأ هلاوما ةرداصم زوجت

 نمايهالكو ناد دمحم :و وزج نيسح |مهنايضاقهعم وهاعدم وبتاذ يفو

 ناظفحي امهنكلو ةيعرشلاماكحالا نم ائيشنافرعيال ىبرغلا نادونلا ىلاهأ
 |الو لاما تيب نيمأأ اميعمو لاو لئلا ةاضق ريكا نم اناكونارقلا ظافلا

 تي نا ةاضقلا اهمأ » الئاق مهيطاخ ىثاعتلا ىدب نيب سولجلا مهب رقتسا

 دمحم هباجاف «عضل اذ اف مهتيطعأ نوبلطي راصنالا ناو دوقن هيف سيل لاملا

 ىنأي امب ناد

 تا ىلع ىنوعياب سانلا نا لودي مالسلا هيلع ىدبملا تعمس ىتنا

 هللا لوسر ةفيلخ ىتنال كلمب ايف كلاما فرصت مهلاوماو مهباقر يف فرصنا

 ىلع راسيلا ىوذ هركب نا لاما تيب نيمال زوجيف هيلعو ملسو هيلع هللا ليص

 نينئادلا دمي كسلو دادسلاب امزاملاملا تبي سيلو مهنم هبلطيام هوضرَمي نا
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 م« معو

 دمحم هديب برضو ابضغ نيسملا خيشلا مدتحاف مرطاوملم ابييطت ءافولاب
 الئاق نادمح

 يفوبو ضرتُمي ناك لسوهيلع هللا لص هللا لوسر ناف هتلقامم هللا رفغتسا

 ىثشياعتلاك لذ ءاسفاهنلق ىتلا ةميرطلاب سانلا لاوما ذخأ ادبا زوجي الو هينئاد

 نيسحلا خيشلا ابطاخم لاقو ابضغ ع مدتحاو

 ةيدأبامزلم نكي هناف سو هيلع بص هللا لوسر ىلع تبذكدل

 لاقو فارصنالاب مرمأ مث سانلا لاوما ذخا هللا حابا دقو هضرتقيام

 نايضاق اكتال هرفكب ايكحا نادمح دمحمو وزج نيسح نيلاضلا نييضاَقلل
 ةئالث عضوب ارماو نجسلا ىلا هب ابهذو هاذسخاف هب نايكحنام ذاتا بجي

 ىثبامتلا خا بوقمي لزنم ىلا ابهذ مث هّقنع يف لغو هيلجر يف دويق
 رفك نيملا خيشلا نا هاوخ كح ىشياعتلا ىلا امفر مث رمالا يف الوادتيل |

 : فالخ نم هلجرو هدب عطقت نااماو ىننب. نا اما ثالث ىدحا هتبوقع ناو

 ىلا زعواف هلتق رمضاو ارهاظ هذه ىشياعتلا راتخاف !ًديؤم نجس نا اماو

 نا دعب اهلا هلّمنف هنع ةيذغالا عنمو مادعالا فرغ ىدخا يف هعضوب ناجسلا

 نم ثيفتسا ناكفءاملا هنع اومنمو نيريزنجو اديق رشع ىنثا هيلجر يف عضو
 ةمل امم ىلع اهب نيمتسيل ءام ةبرش ابلاط ةئاغتسالابهتوص عفرقليل تاذيفو ًامظلا
 دق رطلاب الا رمشن لفرحلاةديدش ةليل تناكو أيش هوطعي مف تولا تاركس
 نادوسلا يفهيف ءامسلارطمتال لصفيف اننا عم برقا ها وفاك نجسلا ىلع لطه

 ٍبرمشفرطملا ءاب تألتماف اب نوجسلا قرا ذاكرا نم نكر ىادتو ادبا

 هيتيكرز زواج ىتح ءاملاضافو همز المو أضوتو لستغاو خيشلا

 لاّقف رحاس كنا نيلئاقابرض هوعسواو نوناجسلا هيلع لخد دغلا يفو
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 > ةةفاكلاى
 قيربالا هنم اوذخاف هنم ةتبلط امل ءاملا ىنامس هللا نكلو رحاسب تسل مبل

 تارك يف هوفلأ هيلع اولخد نيتليل دهنو ةفرغلانكر نم ىعادتام اوحلصاو
 اهنقدواهنيفككو هتنج لسغمدعل ىشياعتلارمأى وت الو ب رغشاجتابثب توملا

 نع هتافو رمأ نامكب رمأو همزب رفاكه نال ضرالا هجو ىلع قلت نابحرصو
 سالملاو ةممطالاهل نيلماح نجسلا ىلا نودغيو نوحورب اولظ نيذلا هبوذ

 مكرمأ خيشلا نرا نيلئاق مهل نودوعيو مهنم اهنوذخأي نوناجسلا ناكتف
 نوملعيال مهو مهباجاي نوعرسيف سلملاو ةمعطالا نم اذكو اذك راضحاي
 روسنلاءاذغ تمدق هتثجو عيباسأ ةعضن ةايلاهتقرافم ىلع تضم خيشلا نا

 ةرداصمباهييّمعىشياعتلا رمأ ىتح نامزلا نم ربش ءاهز لالا اذه يلع اولظو
 ةايحلا قراف هنا هووذ مف هئاسل دخأو هلاوما

 مهنزحنوثوجسملا ررظاو نيلهالا دنع 'ئبس ريثأت اهل ناكدّمف هتافو امأ

 لمار الو .مهب عاقيالا اوفاخو اوفتخا نوديدع ةذمالتهل ناكو هيلع

 ةرهاقلا مدق ةريزملا ىف ةريغص ةليبق نم وه.لوقنف ةدئافلل اماما هتمجرت نم

 ءاكذاذ ناكو ةيلقملا مولعلا ىف عربو فيرشلا رهزالاب مولعلا قلتو اريغص
 ءاكذ هلئاعاينادوس رب مل هنانييرهزالا هخياشمدحألاق ىتحنيتم نيدو ميظع

 هبلق ف ىوه تفداص ةيودبملا ةروث تبهو هرايد ىلا امجار لفق الو

 ىدبملا لباق امل هنأ مدقت دقو ةينايسلا ةهجولا نم ايلا !ًرظان فتراكشنال

 لاهْحا ىلع ارداق 0 مدن ةريثك ضم اغم ابعدوأ ىتلا هتديسصقب هحصنو

 لومحلابايضار ةريزجلاب هتررق ىف هتاقوأ رثكأ ىضّي ناكنف ةبودبملا ةرشاعم

 نيسرد ةءارق هفلكو ىثياعتلا هاعدتسا ىتح اهرورشو ةبؤدهملا نع دعبلاو 1

 اًديهت نامرد ماي هيلع رجحلا كلذ نم هدصق ناكو ثيراوملاو ثيدحلا ىف
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 *« سمو

 موتحلاءاضقلا نم هب لحام
 ىثيامتلا ناك ىتلا تاياشولا نم نا لوقن نيسملا خيشلا ركذ ىلعو

 ذا نقوي هنال معلا لهأ نم انالف نا هل لاقي نا هب ىثوملاب شطب اهلبتي
 لاق موي تاذ ىفو ةيودهملاب ضار ريغ نوكي نا دبال املاع ناك ن م ناب كاذ

 ىف اهنوسرفي ىتلا مدسافم نم انل نامأ الو ضرالا ىف نودسفم ءالملا نا

 ةعرص طسو ىف ةرجش لثك دالبلا ىف ملعلا لثمو مهلتتب الا سانلا ةدفا

 ثبيمث سانلا هيلا وأي ملاعلا اذكمبو ةعرزملا رامثتاتقتو اهيلاريفاصملا ىوات

 رامث ريفاصملا لك أت اكةيودهملب مهتيدصتو مهناعا لكأت ىتلا هفراعم مييفأ| .
 ةرجشلا عطقب الا ريفاصملا ثبع نم ةعرزملا ظل ليبس ال هنا ايكق ةعرزملا

 ءالعلا لتقريب ةيودهملا ىف سانلا دئاقع ظفخل ليبسال كلذك

 ريكأ نمو نادوسلا لعأ معا ناكنيسملا خيشلا نا لوقلا ةصالخو
 ريثك لثم ماقتنالا نم هب لحام تّأر دقو اهتيادب ىف ةيودهملا اومياش نيذلا

 هيلع طلس املاظ ناعا نمو هتوعد ىلع هوناعأو ىدملا اودعاس نيذلا نم |

 نما ءارنخ
 ةليبقنم ىأ ناجسلا رياسلا براقأ نم نيناجسلاو نجسلا ءارفخ لك

 حافسلا ءانبأ نم مهلجو باتكلا اذه نم مدقت ايف اهانفرع ىتلا ةعماوملا

 كيبجي هنيبأ مسا نع مهنم !ًدحاو تلأس اذاف ( هلاخ ةنيع ) مهل لاقي نيذلا
 || ةقولأملا ءامسالا نمهمسا مهنم دحاو ب عمسا ملو « نالفتخأ نبا انآ ههلوقب

 مهنافص ميلا ىف ىه العا مهل لب اههريغو دمحاو ديحكةفورعملا مالعالاو
 هنا ىا عراصلا 0 مسالا اذه ىنعمو ( بيلقش ) همسا مدحا نا كلذ لاثم
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 [ككا#

 يمسح

 امم اهلك هلالخ نا هانعمو «هلكدكو هيسارخلاو هعراص نم لك عرصي

 ءارفللا ءامسا رئاس نيماعلا نيذه ىلع سقو دحا هلبقي الو ناسنالا هجمت

 نيناجسلاو
 * || اوبهذ اذاف اقزر مهلع ىرجيالو ابترم ىشياعتلا مهل عفديال ءالؤهو

 نوبلطت فيك نيائاق بارغتسالاب هوفظوم مهلباق ةيطعانيبلاط لاملا تيب ىلأ

 لاملا زازتبا مكتكمي نم نينوجسملا سانلا نم مكدنعو لاملا تيب نم ءاطع

 ريمأ ناكف مكبلاطم ةباجا ىلع نومشرم مو ميهيلع بئارضلا برضو مهنم

 ميهارباناكو هتقاط نع ديز امب نوجسم لك ىلع بئارضلا نرغب نعسلا

 كلت ىدؤيام !ًريثك هنجس رما تركّذ ىذلا( بايرقنالا ) ةليبق ديمع ةزمح

 ىدؤن مساوملاو دايعالا مايا فانكو اهنم اههرد كلما نك 1 مل ذا ىنع ةبيرضلا
 ادعو اهفد نم صانمال ىتلا ةيرهشلا ةبيرضلا ادع ةداعلا قوف ةبيرض

 ةوشرلا لدبانسبالمنو ذخأ,وناكاماريثكن يذلا نيناجسللةليلو موي لك همفدنام
 اهيف ذفنمال ىلا فرغلا ىف نينوجسملا لاخدا نجسلا تاماظن نمو

 فيرملا لصف ىفامأ ديدشلا رملا يف عيبرلاو فيصلا للصف ىف ليللا اوضقيل
 ممؤواطغو ضرالا مهشارف لالالا ىف نينرقم ءامسلا تح نومانيف ءاتشلاو

 ا ا مهنورمأبو طايسلا - نوناجسلا مهب طيح ءامسلا

 طايسلاب ابرض هوعسؤا ةفيفخ ولو ةكرب رحمثدحا رن

 نجلا يف لو الأ مايالأ

 مث دويق ةتس تفاب ىتح ىدويق اوفعاض نجسلا ىتواخدا امل
 ناكحف نجسلل رواجلا نجسلا ريما لزنم ىف رثب رف نيرخآ عمىفوبدتنا



 «عسو
 ءانالا اذهناكو بارتلاهيفناعضي ىذلا ءانالا بذجأ انأو لخادب نار فحضنانثا ١

 نم ريزنجهب هبذجأ ىذلا لبملاو الطر نيس نع لميالهنروديدحلا نم

 توااجسلاو امهم ءامدلا تلاسو كلذ ببس ىافكح تمروتق ديدح

 حورملا ملأ نم امحرتسم ايكاب مهل ىدي تددف طايسلاب ىنوبرضي ىلوح
 اوذخاف ىلع ايشغمتمقوف امهملع طايسلابىفوبرضنا الامهنم ناك اف امهم ىتلا

 احربم ابرض ىتوبرضيب

 لليفوبن لراش

 دويقلا ىف نانورمم فلؤملاو

 دليفوين لراش عم تنك ايف تنجس ىتلا ىلوالا ةليللا ىف ىتا تركذ

 دولا ةلفغ ىف ةصرف هل تحال ايلكى ب عمتجيام اريثكناكو اننيي اوقرف مث

 قفتن نا ةيشخ اننيي ةلوليحلاب ةيرس تاملمت ىشياعتلا نع اوُقلت دق اوناك نيذلا

 برهلا ىلع
 انلمج زماف ائيلع هراظن عقوف ارام ريك الا ناجسلا ناك موي تاذ ىفو

 ىدوتت داكة ديدش ىمحب تبصأ مايأ ةعضل دعل و انبي ذمتىفةدايز دحاو دبق ىف

 ضاحرملا ىلا باهذلاىلا هرطضيديدشلابساب دليفوين لراش بيصأو ىتايحب

 ناكو ىعجضم نم مايقلا ىلع ردقأ ال ىجلا ةدش ببساانأو قئاقد سخ لك

 هتجاح ءاضقل انمجضم راوجي ضرالا ىف بق تثف رملا ديدش افيص لصفلا
 ىذلا ضاحرملا ةحنار نتن نم ةلاح دشأ ىف ىلا ملا نم ىلام ىلع تنكف

 لايل سمح ةدم ةعيسلا ةلاحلا هذه ىلع انللظو ىناجي

 لهأنم ةيرصمتناكو نجسلا ريمأءاس يدحا 0 امويتاذ انب رمت

 1 ىاث نادوسللا ه ؛م د
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 *« مسيو

 ىف امئرق اذاملانتلأسو ةرسحتم ةيك اب ىهو انيلع تملسو تفقوف موطرملاا
 انل ةرتسمو ةعفشتم تبهذف نجسلا ريمأ رمأ اذكمم اهل انلتف دحاو ديق

 هتدح ىلع دويق ىف انم دحاو لكع شوب رمأو اهعافش لبقف

 هئاسنوهلزن.يف نجملا ريما

 ناك لب اشرق اهديبشت ىف قفنرمل دجسملانم برقلاب راد نجسلاريمال

 اهئانب ىف نينوجسملا لغشب
 ىقاوللا نم ةيرصم ةدحاو نهنم ةأرما ةرشع سءاسنلا نمهدنعناكو

 تاينادوسلانم ةفلتخم سانجأ نم ةيقبلاو موطرملا نم تايبسم نذخأ
 ةريبك ةطلس هلو لزأملا باب ىلع سلجيقياشلا لبتطهمسا سراحهلناكو

 لبنط هآر اذا الا نيئوجسملا دحأ ىلا مامط لاخداب نذؤيال ذا نجسلا ىف

 اعد اطسوتم ناك اذاو نجسلا ريمأ لزنم ىلا هلاخداب رمأ اديج ناك اذاف

 هملر هبحاصل اوكري نا لقو هنم لكلا ىلا ءارفللا ةيقب

 رخل جر( سوضر قرش رجالا كادر
 ةلزانو ادعابص لك أب

 ادعو نادل اييدؤتانك تلا ةيربشلاةبرضلاتركَذ دقو اذه

 ةديدجأ .ارماجوزت 1-2 وأةيظحمى :رتثلنا دا اراك نين وجسملا عمجم ناك هناف كلذ

 لب اعرازالو ارجات تسل ىنلا نولهجتال مككأ الئاق مهطاخيو دلو هل دوي وأ

 وأ جاوزلا ديرأ ىنال لاير ةئام ىلاوممجن نا مكيلمف قراجتو ىتعارز ملا

 نيناجسلا و اورخأت اذاف مفدلل ادعوم مهل برضي مث دلو ىل دلو

 ' درابلا ءاملا ند لصفلا ناك اذاف نينوجسملا بيذعتب

 اممعن
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 م« سوو

 قلالغالا اومضوافيص تقولا ناك اذاو طايسلاببرضلا عم اليل مهماسجا ىلع

 اضيأ طايسلاببرضلاعم سمشلا ىف موسلجاو مبسنالم نممودرجو مهقانعا
 ىف قحلا دحاو لكلف ءارفللاو نيناجسلا ىلا هيدؤنام ادع كلذ لك

 ةيربشلا ةبررضلا ىه ىتلا مبريما بلاطم لثم نينوجسملا نم هديربام بلط || *

 دالوالا ةيرضوجاوزلاة برضو دايعالاو مساوملا ةببرضو
 موي ةبوث مهنم دحاو لكل ةعبرا مؤاسؤرو ةئاملا غلبي ءارفلعا ددعو

 نجسلار يما نمةضراعم ندا نودب قلطملا فرصتلا اهلالخ ىف فرصتي ةليلو

 نينوجملا ةالص
 مهلو ةعاج سملا تاولصلا نولصي نينوجسملا نإ نجسلا تاماظن نم

 ءارفخلا انيلع مجبف ةالصلاف افوقو نوكت نايحالا نم ريثك ىفو مهنم ماما
 ةالصلا كرتثو عزفنف ةالصلا نسحن لاننا ةجحح اننوبرضيو طايسلاب

 نيروعذم برنو
 اننولخدي اهئاهتا دعب ىتلا برغملا ةالصل انف فيصلا ىلايل ىدحا ىفو

 دوجسلاو مايقلا ليطي نا مامالا انوجرف اهفصو انل مدقت ىتلا فرغلا ىلا
 كلذ اوكردا ءارغملا نأكو لمفق اهلالخ يف ميسنلا قاشنتسا نم نكمتنل

 انعرساو رذم رذش انقرفتف ابرض مامالاو انوعسواو طايسلاب انيلع اوبثوف

 فرنلا ىلا لوخدلا

 فاوااىلعموي لك لايرقبيرض

 ةليل لك فو فيصلا ىلايل ىف فرفلا نولخدي نينوجسملا نا تلف

00091 



 « ميو
 عقدا نا ىلع نجسلا ريما عم تقفتا ىلايلا ىدحا ىفو اقانتخا مهضع تومي

 قشنتسالةفرغلاب اب دنعاسلاج ىرتب رمأي كلذ ريظن ىفوهو الايرةليل لك ىف هل

 بابلا قوش نم ءاوهلا
 قافتالا لع تمدقأ ىننكلو لايرلا اذه نم اشرق كلمأالت نكد قلو

 هجاولاهمساىناثوب وهو ىفراعم دحأ ىلا ريخلا ىمتف ةليللا كلن كرت ءاجر هعم'

 تالماعموةميدق ةقادص ىعمىف هلو موطرغلا ىف ارجات ناكى وك ايد ىلونام

 اًريسا عقو موطرملا طوقس دعلو ءاوتسالا طخ ميلاقأ ىلع اكاح تنك ذم

 ريسمأ ىلا لسراف توباصلا ةعانص ىف ىثداعتلا هلمعتساف ةيودبملا ةضبق ىف

 ىف وه همفدي لبهب ىنبلطيال ناو موي لك ىف لايرلا ةيدأدت هل دبعتو نجسلا
 فلخ سواملا نم تنكمت كلذبو هتمذ ىف ىل تناك ةميدق بيلاطم ريظن

 | هللا نم ىتح لايرلا ةبررض ىنع ىدؤيإ ا اجاوملا رمتساو ةليل لكبابلا
 احتأف نامرد م . ثةك دروللا لخد امل صالملاب "ىلع

 نمسلا يف ةيسابعلا ةردانلا

 برغلاريملا نم اهفدارتامل ناونملا اذهب ةردانلا هذه نونعأ نأ تير

 موطرمللاءاسن نمةأرما ىنجوز ىثياعتلاناتركَّذ تنك دقو كيلعهصقأىذلا

 « سابع ههمسا ىنادوسب ةجوزتم تخأ اهل تناكو هدنع نك ىناللا

 ذشقو تنكو ةراقبلا نم صاخشأ ةعضن "ىلع لخد موي تاذ ىفو

 صاخشالا كئلوأ ىنبطاخم(شيك اع )همساو لتقب مهتم دبع نمبرقلاباسلاج
 هنا تلّمف سابع نم كتبارق ىهام انقدصأ اولاقف معن تلفف ىزوفاي نيلئاق

 انأو كلذ نوكي فيك الكت تف كدتخأ نبا وه لب الك ا ولاتف ليدع
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 « مسي

 هيلعىدبملا ةفيلخنا مها تلقف ةقيقملا انلحضو اولاقف ىنادوس وهو ىرصم

 انمالك مهفتمل كنا ربظي اولاقف اهتخأ جوز اذه سابع ةأرما ىنجوز مالسلا
 دليفوين لراش ناكك لذ نوضغ ىفو ( رصمىويدخ سابع ) نعشلأأسن انال
 رصم ىوبدخ سابع نيبو ىني قرفلا نا تلقو هيلا تفتلاف انبناجب فقو دق
 ركذلا فلاسلادبملاىلا ترشأو اذه« شيك اعد» نيبو مكتيلخ نب قرفلاك

 نجسلا ريما ىلا اوبهذو ىنع اوفرصنا مث هلاخكلنا انملع دقفتب ذك اولاتف

 ىراضحاب ءارفلا رماو بضنف مالكلا نم مهنييو ىنيي رادام هيلع اوصف

 ىبرضن ءارفملا رماهيدي نيب تفقو املو ابرض ىثوعسوا نا دعب هيلا ىنوقاسف
 ىنع فكلاب مرما ىمسج اوقزم نا دعبو ثاغا الف ثيفتسا ترص ىتح

 ىديساي تلقف مالسلا هيلع ىدسملا ةفيلخ ىف كاش تنا رفاك اي ىل لاقو
 ملو « مكتفيلخ » كن وثداحي اوناكن يذلل تلق كنا لاّقف كلذ ىلع ليلدلا ام
 تلق ىتنا تركتأف كرفك ىلع لدي اذهو مالسلا هيلع ىدبملا ةفيلخ لقت

 ىتلا ةلاملا هبشن ةلاحن هرضحاف دليفوين لراشب تدبشتساو ةملكلا هذه

 ىنمةظفللاهذه عمس هنا ركتأف هولأس ابرض هوعسوا نا دعلو اهب ىنورضحا

 دلجي نجسلا ريما رماو كم نبال دهشت تنا هل لاَمف راكحنالا ىلع رصأو

 هدويق اوفعاضو ةدلج نيس دليفوين لراش
 ىعضوب رماو قنعىلا ىادي تلغو ىلالغاو ىدويف تفعوض دّقف انااما

 ىلع نب دمحا نايضانلا اهيف مدعا ىتلا ىهو هلتق داري نمل ةدعملا ةفرغلا ىف

 باعذلاب نجسلا ريما مو امهركذانل مدقت ناذللا ءارهزلا نب نيسملاو

 هرمال ةصقلا هغلبا ول ةّميَمْلا يفو ىتادعاب رما رادصتسال ىشياعتلا لزنم ىلا

 نمدبال مهل لاَمف ىنعحفصلا هنوجري همادقا ىلع نونوجسملا ىارتف كلذب



 مس

 |اديم ىقاشلا دمحمو هزم ميهارباىلقيدص ىلع لخدف الارنب شعرضحي نا
 | الاقو اشاب نيطالس بيرهت يف كارتشالا ةمب لجأ نم انجس ناذللا ربرب

 4 تلقف الابر نيرشع هل عفد نا ىلع كنع حفصلاماندعو نجسلا ريمأ نا

 | سيلوالاير نيرشعلا نم اشرق كلماال ىتنا نالمجتأل امتاو كلذ فيك
 الاير نير شع هنت غلبب ال وهو « مودل» ىمسملا يدبع ريغ ءاقرأ الو عاتمىدنع

 فوطي نالمت م هنالتالايرلا نم فال الاىزاوت دنع ةيبدالا هتميق نا عم

 |[ هب دوجتام مهنم عمجم نييرصملا ىناوخاو ىئاقدصا لزانم ىلع

 أ حاترال توملا راتخا ىتناف ىنيفعيال ناك اذاف ىدلوو ىتجوز ءاذغو ىتاذنل

 هبسك قفني وه ذا ةيقشلا ىتائاع ةيذفغت لمح موقيل « مودل »ىدبع قبو
 نيرشلا امفدو ىتلاهلا ايثرو ىل اقرف ىل نوبرصملا هب عربترام ىلع ةدايز اهماع
 أ رمأي ىشياعتلا نا بائراال ىتلا ةطرولا هذه نم ىناصلخو امهلام نم الابر

 امهتورثنع امهضوعوءازملاريخهللا اههازخةصقلا هذههيلا تلصو ول ىئادعاب
 | ةصقلا راثم امأ اريخ نجسلا يف اهاّفتاىتلا ةلئاطلا لاومالا نم هارسخامو

 ,انالوم لاخ ىتنا مهمهفاو ىثياعتلا براقا دنع ىل ىثو ىلنادعا دحا ناف

 نال ىادعا وا ىبذعت ةدايز كلذ نم هدصقو اشاي ىلح سابع ىوردملا

 ءالؤه ةوابغيف لمأتف كالهل ابيسن وكي لباغيلب اررضرضي ام اذهكاباسنتا
 مهملظو نييدهملا

 ةوهيقلا لاطباركذ
 عابتىتلا ةيمومعلا نك امالا لاطنإب رما هنا يشياعتلا ماكحا بئارغ نم

 ةرابعىهو نييرصملا نمسلاغلا يفامماصاو رمسللاهيف سانلا سلجيو ةوهقلا اهيف
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 «ةمعوط

 | (برشنملا) هبشندلجلاو بشحلا نم ىسارك ايف صوملا نم خاوكا نع
 ىلع الاةوبقلا وبراش سلجنالن او دعاقملا لاطناب ارما ردصا رمالا ةيادب يفو

 ىمست ىتلا ةينادوسلا رصملاب دعاقملا نع ىوابقلا باحصا ضاعتساف ضرالا |

 نييرصم ا نم مبلج ىوابقلا ىف نورماستي يذلا نأب شاو هل يثو مث( اشرب )
 نوقلطي مو كلن أثىفنوثدحتيو نوضوخم نكأمالا كلت ىف اوسلج اذا مهناو
 نوييحيف رزلا لمف اذام مهضمن عم اوثدحت اوسلج اذاف (رزلا ) مسا كيلع

 تائداحكلذ يفت رجو يوابقلا لاطباب ارما ردصاف تيكو تيك لعف مهضعل

 مرحتكة وبقلاهب مرحي نوناق ع ضومىلا الايم يشياعتلا ناكو ةريثك تالوادمو

 اهتمرحل هيرشي يدبملا تيأر ىتنا الول لاقو باوصلا ىلا داع هنا الا ناخدلا

 يثياعتلا مهنم نيذلا ىبرغلا نادوسلا بارعا ناف كلذ ىف ةبارغالو

 نم نيريثكلا اوأرو موطرملا ىلا اومدق الو نبلا الو ةوبقلا نوفرعبال

 لئالد نم هنودميو كلذ راكحناب نورهاجي اوناك اموبرشي نيلهالا

 ةرارحلادبدشء يش برش نم ةدئافلا ىهام نولويف دشرلا نادّتفو لقملا ةلق

 ىلا مئاتشلا نمو «نارطقلا » اهيمسن مهضعبو نوللا دوسأ معطلا رم

 سابال ةوبقلا ىف ةريثك رداون مهلو ( نارطقلا براشاي )ىلاهالا ابي نومتشد

 حتنق « ةوبق لاجنف»هلمدق ايبارعا نا اهنم.ةبكمتلا نم اهبفاملاهضعن داريا نم

 نادوسلا ىلاهأ نم فايضا لزتهنأ اهنمو هتومىف اببس ناك هفوج لصواملف هاف

 امارك ا هكمأ رك !ىندهجلا لذبااناو ايضا متنامهل لاقفةراقبلا ءارما دحأ ىلع

 ءيثثلا اما لسسلاو نيللاو محللاو زيملا نم ةيذغالا هيف مكل مدقا ايقيَمح

 ادبا مكل همدقاال كلذلف هلمعتسي نم لقمع ةلق ىلع لدن هناف دوسالا حيبقلا

 لول مهل لاقف هلواننتو انيديابهعنصن لب كلذ كفاكم ال نحن اولاقو اوكحضف
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 م« ط

 ىلزنم يف اياثدلا هذه لامعتساب مل تحمسال ىدنع التعم كر دق نكي

 سانلا هضراعي ملول اهمرحينا ديري ناك يشياعتلانانركذ دقو كلذ ىلع سقو

 اهرشيىدبملاىأر وهن اولاملا تيبلةءيظعةور مبنمنبلا ةراجن ناب هنوربخمو

 لمأتف بكرت ىلع سانلا لمحل كلذ الولو

 مرابجأو نييبجسملا ناتخرك ذا
 تاجوزلا ددعت ىلع

 جروج» همسا ىجيسم ءاببشلا بلح لها نم رجات نادوسلا ىف ناك

 ةروثلا هتكردا ىتح نافدركو موطوملا نيب ةراجتلاب درتي « هيلوبمالسا
 رهاجو هلاومالةنايصيدبملل هسفن ملساو اهردانف ضيبالا ةنيدم يف ةيدبملا

 هلاوما تردوصو بكت ىتح اليؤط ثبلام هنكلو مالسالا نيد قانتعاب

 هناو سالما لحخاد نم نابلصلا هلافطا دلقيو ةيئارضنلا نطبب هلاب مهناو

 ةيدنجالا تاغالا يدحاب هنمباتك طبضف موطرملا ىف ةموكملا لساري

 همسا يدوهي ةمجرتلل يدصتف باتكلا هل مجرتي اججرتم يشياعتلا بلطف
 هلعفديل اذا هناب جروج دعوتو ةيبنجا ةغل فرعيال هنا عم ( ليدنم دواد )

 هيلطام ةباجاب ججروج عرساف هلتق بجوب امب باتكلا مجرت لاير ةئامسخح
 ةيودبملل ميلستلل ةموكحلا وعدي جروج ناب باتكلا مجرت ىذلا ىدويلا

 هليبس قلطا مث هلاوما تردوصو لجرلا نجسف ميلسنلا مدع ةبغم اهرذحيو

 اضيا ىلح رخآ لجرب عمتجا كانهو ىدسبملا عم موطرملا مدقو

 معي هنا ايعدم موعن ناكو اههدالوا جاوزب ارهاصتو ( ىجعلا موعن ) همسا

 نافرعي امهنا الاقو موي تاذ يشياعتلا ىلا ابهذف: ةيوايكلا مولملا ضعب
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 « سهو

 نم امهبلط لبوقف ةلماعملا ةلاح نيسحت ىلع نارداق امهناو دوقنلا كنص ةعانصإ

 باج ىلع امهتدعاسمب هرمأ, لاملا تيب نيمأىلابتكق ناسحتسالاب يئياعتلا

 ىتحرخ الموب نمايهدعيو اهلطامي ذخافةناسرتلا هطساوب بلاوقلا نمهنابلطيام

 نم برست ى ذلا برضلا راد لعاءهاليتسا نماصلخم امهم عاقيالل ةليح ردي

 نيضبإتلا هبراقاو لاما تبي نيما يواغيرجلا رونلا بيجىملا ريثك ءيث اهداربا

 ةئام وحن اقفنا ىتح امهم ررغي ذخا هناف ةلججابو .تاداربالا كلت عيانم لع

 تادعملادادعاو ىلاوقلا ةئيبن ليبس ىف امهلام نم هينج

 ىلا نيملظتم ابهذ ىوافيرجلا رونلا امبعدخ امهنأ انقياو اسي انو
 ناب رذي ذخاف هبكتراام ىلع هفنعو رونلا ىعدتسا ىذلا يشياعتلا ةيغاطلا

 دوقتلا نوكت ذا ةديدش ةيلام ةمزأ ىف لاملا تيب عقوي تاكوكسملا لادبا |

 نأب هراذتعا ليذ مئاثيدح برضام اهنوبلطي مث سانلا ىديأب ةعدقلا

 كلذك نانوكي فيك يشياعتلا هلأسف نيينارصن نالازبال نيلجرلا كنيذ أ

 نيذلا رئاسو امهنا يوافيرملا لاف لوقلا اذه قدص ىلع ليلدلا وه امو

 ليلد كانهو نآلا ىتح اوننتخم مل افلغ نولازبال ةيودسمملا دي ىلع اوملسأ

 يشياعتلا بضنف ةجوزلا ديحوت ىلع نوظفاحي نولازبال مهلا كلذو رخآ"

 قانتعاب اورهاظت نيذلا نيبحيسملا رئاسو ةاضقلا ىعدتساو دبزأو ىغرأو

 اوفرتعاف فلغ ملأ له مولأسف موعنو جروج مهتمدتم يفو مالسالا
 هتداع يلع جرخف فا رتعالا اذهب هوربخاو ىثياعتلا ىلع ةاضقلا لخدف كلذب

 اوفلابىتحهبضغ نكسي ملو فينعتلا تارابعل مهبطاخو ربقلا لابرسالب رستم
 مهل لاقف حورجلا 1 نمفومللا ريغ ناتتخالا نم مهمنميل مهنا راذتعالا ىف

 ةاجنلاب نوقدصيال مو اوبهذفنابعش همسا بباطتمدب, ىلع اونتتخاو اوبهذا

 يناث نادوسلا د
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 يمميك»

 نتتخم لجرلا ناكف ةئاملرأ وحن مهتدع تناكو ناتتخالا ىف اوعرشو

 ! نيرهشوحن اوثكموحو رجلا نم ةديدشامال ا وساق نم مهنمو هيخأو هنبا عم

 شارفلا ىحيرط
 ا رثك |تاقفت ىلع مهتردقم مدع نم نيدلاظتم هيلا يشياعتلا ىلا وبهذ كلذدعب مث
 اودامف م دعوت لب مهنم لبي رف عقدملا رقفلاو شيعلا فلظش نمهيفوم ال ةجوز نم

 ممترهاصمب نوضري الن يلسملانالن هم نوجوزميو ىراوجلا نوقتعي اوعرشو
 تاونس ةدع ثكم ىرصم ةصق انه درون ءالؤه ناتخ ركذ ىلعو

 | ىشياعتلا لع ضرعيس هنأب نييحيسملا ةعاجديدهتنمالا بسك الوهل شيعال

 , ةثداح تءاج ىتح لاملا نم ءاشام هل نودؤيو هنورادي اوناكف فلغ مهنأ

 | امهيلعذوطخسو امهنم نورذتي اوناكف هعفدزوعيطتسلال امب موعلو جروج
 كلذ ىلع دزو حورجلا مالا[ بتاساتمو امهلام عايضنم امهباصأام ىلع ةدايز

 ارفم هنم اودجي مل ىتلا تاجوزلا ددعت يلا امههرارطضا

 هت تحل حمم

 'فلّوملا نبا نع ع د

 ةنيدم تطقسامل عضولا كشو ىلع تناك ى تجوز نا ىلع مالكلا 5

 لوصحلا ءافتبا موطرملاب تنكس ٠٠.٠ ةنس ةدمقلا ىذ رهش ىفو موطرملا
 ىثداعتلل ىل ىشو كلذ بس ىتامدقت دق وعض ولا يلع اهدعاستةيرصمةلباق ىلع

 ترمأ كلذاو ةيودبملا دض ةديكم ريب دتلءوطرملا تمدق امنا ىنناب تمهاو

 تاصو نا دعب ىتلا نامردمأ ىنكسو موطرملا ةرداغم نيبرصملا رئاسوانأ

 ( ىزوف دمحم ) هتيمس امالغ ىتجوز تعضو لئالق ماياب اهيلا

 يف ىتلئاع تمقوف تاونس شع ءاهز هرم ناك تججس نأالو
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 و« مط

 اذهىنا نس ناك نجسلا يف صنو تاونس ثالث يلع ىضم انوميلالا ءاقشلا

 امحرتسم ايكحاب ىشداعتلا ىلا مايالا دحأ ىف بهذف ارورشو تاون رشعا

 لامع قلطاس ىننا مربخأو كلهأى لاس هذاه/لاقوهل قرفىحار سقلطيناهلأس

 | هتوخا ربخاو دلولا بهذف رورسو حرفب هذه مكتليل اوضقاف دنلا ىف كيبأ

 رورسو حرغب ةليللا كلن اوضمف كلذب

 راصف ىثياعتلا هنع ضرعاف دعولل ازجنتسم دلولا بهذ دنلا ىفو
 «انابعث الا نابعثلا دلي له » هلوح نمل لاقو ابضاغ هيلا تنآلا ىتحهل ضرعتي !

 لاقف الك اولاتف « نابعثلا نبا ىبري نا ناسنالاب نسحب لهو :لاّقف مق اولاقف
 نم دبال لاقف ىلب اولاقف ىزوف ميهاربا قفادملا نبا دلولا اذه سيلأ ١

 لاقو « ىسوماقتلا ناب » ىمسملا بوتمي هيخأ بناكىعدتساف هيباب هقاملا
 هنوسرحبكنالغ هب لكوو دويقلا هيلجر يف عضو كتبي ىلا دلولا اذه ذخ هل.

 : كباودو كليخ ةسايس هنولغشلو

 فأريو هيعارب ناكهنوك عمو دويقلا هيلجر ىف عضوو اقنلا ناب هذخأف
 ةلماعملا ءوسو ةلذملاهمدخوهديبع نم قالب, ناك هناف رسلا ىف هب |

 ىف هنا هسيح ىلاهلودعو هب دعوام ىثياعتلا فالخا يف ببسلاو

 رئشتك دروللا سيساوج نم دحاو ىلع تضبق هسيساوج تناك م ويلا سفن

 ضع ىلا بيتاكم لاسرال اشاب نيطالس لبق نم تامرد مأ : | ءاج

 قزريمىزوف ميهاربإ له سانلا ضعل لأس سوساجلا كلذ ناكو سانلا

 بيرم ةءهب نينوجسملا ةيقب نع لأسو ةايملا ديق ىلع دليفوين لراش لهو

 كلذ يلع ضبَفف مركذ رم نيذلا نم هريغو ةزمح ميهارباك اشاب نيطالس

 ةلقند يف ذئتقو ةيرصملا ةللا تناكو سوساجلا
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 دروللا لوخدموب ىلا اقنلا ناب لزنم يفاروجحمقتب دلولا نا ةصالخلاو

 ىوقأ نم تناك ةفيلب حورج اقنلاذاب بيصأ ثيحارفاظ نامرد مأ رفشتك

 ناب ىلا دفنا رارفلا ىلا نكرو ىشياعتلا مزهنا امل هنال دلولا ةاجن 0 بابسالا

 / حارجلا ببسن هشارف ةرداغمعيطتس مف دلولاابحصتسمهب قاحالب هرمأي امنلا

 اوأرو اقنلا ناب لزنم نيبرصملا طابضلا ىناوخا نمريثك لد الو
 بارعالا ضعب ثبع نرم ظفشل لزأملا ىلع سارحلا اوعضو هيف دلولا

 ةثيدملا دونما لوخدرأ ىلع بلسلاو ببلا اولمعانيذلا مو ةموكحلل ةيلاوملا
 أ ربخ أدقلو دشرلا تدّقف ثيح دج ًاثيسناكف لع ىنبا سبح ريثأتامأ

 للاي لهاذ انأو تاقو ىتحبستمطقر يملا كاذينأجاف امل هنأىلوح اوناكن م
 || ىتيلتباف ءارضلاو ءارسلا ىلع ارك أش كتعاط تمزاو ىسفن ىف كئالبب تيضر

 تادابعلا رئاسو ةالصلا نكرتال ىبا سيح

 تدعو رافغتسالاو ةبوتلاب تعرسأ تلق امب ينوربخاو ىباوصىلاتدعالو
 ىلامتّلا ةمحر نأ معأ لو ركّذلا ىلا عاطقنالاو ركملا ةمزالم نم هيفاناام ىلا

 هَل دمحلاف هدنع سيح ىرم ةنايصل اببس هسيح راص ىذلا ىباو ىنكردتس

 ةاجتو انمأ فوملا دمنو اجرف قيضلا دعب انل لمجو ىنباو ينذقنا ىذلا

 ةلقند ةلمج لبق يشياعتلا 1

 | ةفيلخلا هرظانم نجسو ”ىدبملا براقأ ربق نم يشياعتلا نكمت امل

 نوبهنو نولظي دالبلا يف نانعلا ةراقبلا هبراقال قلطا مذقت ام افيرش
 طخ تاحوتف رابخا يفانركّذ ىتلا ةبرعلا بكري راصو هناوببش ىلع فكعو
 ىلاةيده اهمدقيل ةرهاّلا نم اهلج اشاب نودرغ ركذلا بيلا نا.ءاوتسالا

١ 
 ا
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 م« موو

 ذعقو ةدنغوأ بحاص « هسثما » كلملا

 يف ريست تناك لب هبوكر ىلع ةروصقم نكت مل ةبرعلا هتاه نا ىلع
 لابجبا ىف تاعرابلا ءاسنلا ىلع اوضقيل نايصملا اهيف اليل ةنيدملا عراوش
 نهوداعأ نهنم هرطو ىضق اذا ىتح اهب نئبليف ىشياعتلاراد ىلا نب اوضمبو

 فيرش ةفيلخلا يلع ضبقلا رثا اذه مهلم ةيادب تناكدقو نهتويب ىلا
 ةميرملا ثداوحلا كلن نمز ىف اوانقو اوهت نيذلا ىدسمللا براقأ رئاسو

 نايصخلاا ناف لببلا تاذ امأ منأ وأ لعب تاذ ةأرما نيب قرف الو

 (ةركاذملا) امنومسي ىتلاهظعاوم اهعامسا ديرب ىدبملا ةفيلخ نأ ابلعل نومهفي
 ةبرملا اهلاخداو اهذخأ ىلا الا ةجاح يف اوسيلف اهل لمبال ىتلا امأو

 ىذلا ىدبملا قيقشدمح تنب ءارهز ةروصلا هذهب نذخأ يتاوللا نمو

 دحأ تحن تناكو نافدركة باع ضيبالا ىلع موجهلا موي لد هنا مدقت

 دماح تانبي لمف كلذكو ءاوتسالا طخ ىلا يشيامتلا مهافت نيذلا اهيراقأ

 ريدق لابج عئاقو ىدحا ىف لتق هنأ رم دفو ىدهملا قيقش

 مثدالوأ ةعضب اهدلوأو يدبملاتنب موثلكم أ اجوزتم يشياعتلاناكدقو

 ثيح طرغملا اهلامج ميرم اهتخاب نأرتقالا دارأ هنا ريغ هتنج بنذ رينل اهقلط

 ةليلو مويب قالطلا عوقو دعل اهب لخدو اهجوزت

 ةيلخاد ةروثب صالحلا نم سانلا سئو تفعاضت دقف ملظملا امأ

 صالخلل مايقلا اهنم عقوتي ةوق لك ىلع ءاضقلا نم ةيغاطلا نكسمت ثيح
 هماظ نم

 ىلع ربص سادنلل قبب ملو تمكحتسا دق بئاصملا تاّلحن اف ةلججابو

 ىف نومطقني اوناك مهنا ىتح مهسؤر ىلع ةلزانلا بئاصملاو ةيلاوتملا بوطملا

 ت72 22سا ت7ت772__7> 92222 يوييججيسججمللله
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 « ماو
 نم ءىشد اوعمس اذاو ءالبلا اذه نم مهصلخم نأ هللا ىلا نوعرضي تاولملا

 تاقدصلا اولذبو رورسلاو حرفلا تامالع مهيلع تروظ ةلجلا رابخأ

 ةلجلا مدقتب أبنأ نم لوأ يشياعتلا ناكدقو ىملامت هلل ارك نيزومملاو ءارقنلل

 كلذ ركذ ىنأيسو روهش ةعضبي اهمدقت لبق ةلقند ىلع

 ةيودجلا سيساوج
 ىف ةيودهلا ةوعدىلا نيلايم اوناكدودملا ةيريدم ىلاهأ نا رم اهف انلق

 انلحو ناوسأن يب نونكسي نيذلا (ةرباربلا )اصوصخو اهرما ةيادب

 ا ريرب ىف ىواةيرجلارونلا هب مهتهرأ ىذلا نيبملا باذملا ىلل انرشأ دقو
 , كلذلبقو اهتالاوم نع مهلج فارحتاو ةيودبملا نع مهروقت هتبغم تناكذا

 ىف شحاف ولف ةموكحملا رابخأ اهثالباب ةيودبملا ىلا نوبر تي ميلج ناك

 ىلع مهنم ريثك قبو دودملا ىف اهتايماح ىلا نهولا ةبسنو اهيلا بويعلا دانسا
 'ءاوضلالاو هتتواملنودعتساوناك ثيح ىجوجنلا نمحرلا دبع نق ىتح ءالولا
 ةطيملاالول مهراجت اهب لماعىتلا ىوافيرملا رونلا عئاظف نع منرلاب هئاول ىلا

 ذكتقو يرصملا شيملا رادرس اشاب ليفتارغ ريسلا اهذخما ىتلا

 ةيودهلا ءالوب كلستلا ىلا ءالؤه تعد ىتلا بابسالا نا لاقيو

 ةساخنلا لاطباو ءاقرالا ريرحت ىِه ةموكسملا نع فارحنالاو

 انلقاكدودملا ةيريدم ءاربك ناك ةيودهملا ةوعد ةيادب ىف ىأ كاذ ذاو

 نم ريثك فو سسجتلاب مهل نوعوطتبو رابخالاب ةودملا ءاصأ نولساري
 | لبق ىثياعتلا غلبت ثداوملا نم اهيف عقب امو نك اوس رابخأ تناكنايحالا

 / داورلا اهاقلتي نك أوس نم قربلا اهلجاذا اوناكتهيلا نك اوس ديرب لوصو
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 هك سس ع

 «مماج

 ةموكحلا تبهنا دقو ربرب ىلا نجهلا روهظ ىلع اهب نوبهذيف دودملا
 نكمل اهنكلوةيركسملا سلاما مامأ مهلك احوء ربكلا ءالؤه نمنيريثك

 هيلع ةدئامب دعت ل ىتلا ىثياعتلا ةيسوساج رباد طق نم

 سنويل نوسسجتي مهضعل سيسا وج ةيودهملل راص ةريخالا مايالا فو

 ربرب ريمأ كازلل نورخآو ىشداعتلل مهضعلو ةلقند ريمأ ميكدلا

 ينادوسهلصأونيسملادلو ىعدي لجر ىشياعتلا سيساوج رهشأن ماكو
 0 ناو ردك يدير نع ير منوع داع ذب رخآو

 ىتح رارفلاةبهأ ىلع هناي ىشيامتلا ىلا هب ىثو هنأ ىهو اشاب نيطالس عم ةردان

 ىلا ةاضقلا ةلاهسا نم نكمت ىذلا اشاب نيطالس يلع ىشياعتلا نم فيخ

 ىف باتراو هسيخ- ىثياعتلا دنع سوساملا نيسملا دلوب اوشو ىتح هبناج

 ءاينالا نم هيلا هعفرام قدص

 ا ىلع ددرتي ناكو هب ةميظع ةقئاذ ىشياعتلا ناكف نابعش وبأامأ

 أدومي ناكتارباخل ملق سيساوج ابلهجيال ىتلا هترهش عمو ةيرصللا دودحلا

 تارباخلا مقل روجأم هنا ىلا سانلا ضعل بهذ ىتح هوركم هبيصي نأ نود

 هتقفاومب الا اربخ ىشياعتل غلبب.ال نا يلع هعم ءىطا وتمو

 هيلا نومفري الف مهنكحلو سيساوج ىثشياعتلل ناكهنا لصاملاو

 هعوقو لبق ءىشل معلا هنم ديفتسلام

 ةموكحلانا روهش ةعضبب ةلقند ةلمح لبق هيل اوعفر هسيساوج نا ىلع

 مهل نيذلا نيحالملا تعج امناب كلذ ىلع اولدتساو ةلهن د ىلا فحزلا ىلع ةممصم

 جارخلاب أ أب الا اذه هب لصنا الو افلح ىداوبونجةمقاولاتالالشلابةربخ

 | مهم فلخم نمو هيف نوجرخم !ًدعوم مهل برضو دالبلا نم نيبرصلا راجت
 تا ُاااااا777ا7ا»>7١لصحجتججلل
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 «مم : ١

 لينلا ىلاعأ ىلا ىفنو هلاومأ تردوص

 لوصح مدع نم رم ام يلع لدي وهو ريما هب لصتا اميح هلعفام اذه

 سسجتلا اذه نم ىشياعتلل ةدئاف

 نوتلتراهنمو هيلع ةموكسحلا عم نوتفتم هسيساوج باغأ نا نولوقيو
 اهتكرح لبق ةلجلا رمأ هايا مهغالبا نم هانلقام كلذ ىفاني الو هيلا هنومفربام

 نوكيام نوزعوملا ىريل رمالا اذهب مهيلا زعوم مهنا لمتح ذا روهش ةعضبب
 كلذ ءارو نم

 مرابخأودودحلا ةيريدميلاهأ نم ماج ناكىشياعتلا داورذا ةصالخلاو

 قرطاملكو ديدش بعرىف رصمةموكحنا يشياعتلا مهلومك اهيف غلابم ةقفلم
 ايلكانبجو افوخ نوعرسي مهناف اهولهأ كل ذكواوكبترا كرك ذاولاجرذاذآ

 قح هولاقام نأ نظيو ابرط لياميف كرك ذب اوعمس
 طبض يلع مهدايترا ىف نورصاق مهكلو داور دالبلا ىف دجوب هنا يلع

 ناخدلاب نورجات, نيذلاو نينخدملاو ةاظوبلا عانصو نيريكسلا

 نوكفليو مهنوكتو مهم اشرلا نولوانتي لاوحالا نم ريثك فو

 ةرداصمىلا لاملا تيب لصوتيل لاملا ةناظم اوناك نم ىلع ةبذاكلا ىواعدلا

 يشياعتلا باخ دقو مهلزانمىفةظوب وأ ناخد دوجوب مناق درجمب مهلاومأ

 مرد عير وه ناخدلا نم لاملا ةرداصم بجوب ىذلاا ردقلا نا لاف اموي

 ةاجنلا ةيغب لاملا نم فولالا نو.بذلا عفد امبرو لطر عنر ةظوبلا نمو
 لاملا ةرداصمو ةناهالاو بيذعتلاو برضلا نم

 ' تي سس سمس مس صصص سس رم مم سس سم سلم م سم سس ص ص ص خصم
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 رصم نم تاع ولا ىلا بلج 1 5

 رصم نم«تاعونمملا»هل نوبلجي سان ىشياعتلا سيساوج عاونأن مو

 كلذلو نادوسلا ىلا اهلاسرا ةموكسملا تمنم ىتلا ةيبرملا رئاخذلا ىهو

 « تاعونمملا » مسا اهيلع اولطأ

 رئاخذ نم هريغو شوطرملا ةئبمتل لماعم أثنأ ىشباعتلا نا مدقت دقو ظ

0 

 ىلعملا رمع مدقلااب عاتبالا ةصق ىف صاصصرلا ىلع مالكلا رم دقو

 موطركلا ىلتق تافر قرحأ ىذلا يدنهلا نيدلا لاكىمسملا هانأامكلذكو
 كلتنم دورابلا فنص جارخا عيطتسي هنأ ايعدم ليثمت عشبأ مهمالشاب لثمو |

 هناف ىجاقيدرب ىتانويلا ادعام نيلاجدلا ءالؤه عي لشف انركَّذ دقو ماظملا

 ميهلع ترجقا امل هناوعاووهفرتحا مث دورابلا فنص جارختسال قفو

 دورابلا ةينأآ ؛

 ريقاقملا نم ريثك ءىش داجنا ىلع افقوتم ىتانويلا اذه حاج ناكدقو

 حلم)و « نوسبكلا ةنيجع» زيمجت مامتال نادوسلا ف دجوتال ىتلا ةيوايكتا
 لماعملا لمع رودي, اهروحم ىلع ىتلا راجفتالل ةلباقلا داوملا نم اههريغو ( دورابلا
 رمالا اذهب يننياعتلا متهاف ةرهاقلا نم اهيلجب الا كلذ ىلا ليبس الو ةيبرحلا

 كلذ ف هضوافو ربرب لامتسيبل انيمأ ذئمويناكو ىواغرملا رونلاهيلا مدقتساو
 مهب ةناعتسالل نامرد مأو ربوب راجت نم ةعاج عم قافتالاب هيلع راشأف رمالا

 هلصأو (هشكرمت) م راجتلا ءالؤهو «تاعونمملا» كلت بيهم ىلعلياحتلا ىلع

 دودملا ةيريدم نم يرصم هلصأو(ىوضلا دوم ىلعو١ نكاوس ىلاهأ نم

 يناث نادوسلا «ةغهد

600091 



 *« مو

 رونلا ربصو نامرد مأ ىلاهأ نم (روصنم نمر لادبعو) ربرب هوبأ نطوتسا

 تاعونمملا نوعاتبيف رصم ىلامهناوعأ نوذفتيراجتلاءالؤه راصف ىواغرجلا

 ةموكملا نا بيجعلا نمو زرالا سايك أ يف اهعضوب اهبرهت ىلع نولاتحيو
 + || اوباجو ماوعأ ةدع كلذ ىلع اورتسا ىتح مهلامجأ طابحال قفوت م

 دوم ىلع ناوعأ نكمتو ريقاقملا نم هريغو صاصرلا نم ةمسيظع ريداقم

 يزيلكنالا « زويلرتملا ذ مفدم شوطرخ نم ةريخذ راضحتسا نم ىوضلا
 نامثالا مهاىدؤي ىشياعتلا ناكو سكيهلارنملا ةلمح نم ةيودهملا هتمنغ ىذلا

 اهنوبلج وأ رصمولا اهنوردصي ىتلا مهملس سوكم نع مهل زواجتيو ةفعاضم
 ضعل يفو ماعلا ىف نيتمفد ءايشالا هذه نوبلجي اوناكنف مهل اطيشنت اهنم

 دو.حم ىلع ةمه تقتراو صاصرلا نم اهظع ارادقم هوبلجام غلب تارملا

 قعضو «هطنش هاهنومسن ىتلا ةيعوالا نم ءاعو فلو حن عاتبا هنا ىلا ىوضلا

 | ل ةموكحلا نا لاّقيو عوصم نماهيلج ةشوطرخ نيس ةدحاو لك

 ةريخالا مايالا ىف الا مهلامعأ طابحاو مهليح ةفرعم ىلا قفوت

 ةيودبملاةيوقت يف بابسالا ىوقأ نم اوناكراجتلا ءالؤه نا لصاحلاو
 تابالقلا يف شابحالا ةبراحم تعاطتساام اهالول ىتلا ةريخذلاب اهدادماو

 روفرادىف اهنارين تبشرتلا ةيلهالا بورحلا نمامهريغو هدوشف يف كلشلاو
 نوباجي نم ركذلا فن آلا سوساملا نابعش وبأ ناكو نادوسلا ءاحنا رثكأو

 اضيأتاعونمملا

 تاحاولا يلع شيواردلاةراغ رك ذ
 | ةفيلخ كب لماص لتقو ( تا رملارابا ) ىلعةراغلا ىف قرزا نامْع حلفا امل
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 نامثعو ىثياعتلا لبق نم ذئتقو ةلقند ىلع اريمأ ميك لا سنوي ناكو رم اك

 افلح ىحاوض نم برلاب ةيلامثلا تاهملا يف نيركسعملا شيواردللا د ئاق قرزا

 اعنط افلح لامش ةعقاولا تاهجلا لعةراغلا نع كنذنبال اذه نامثع ناكو
 ىشيامتلا ىلا اعابت بتكلا لسرب ميكذلا سنوي ناكو بهلاو باسلا ىف

 ىف ملإتنملا رصنلا نرم هزاح امو همادقاو قرزا ناممع ىلع ءانثلاب ةمعفم

 ىه ذا اهنم ليلقلا الا ركذن ملو اباجنع احفص انب رضأ ىتلاهتاواسو همئاقو

 ةيصوصللاو وطسلا تاياصع نم ىرجي امب هبشأ
 اباتكميكدلا سنوي ىلا ىشياعتلا بتك هيرجه ليف ةئم لئازأ قو

 تاحاولا يلع ةراال لب الار وولف يل بكار فلا ىف قرزا نام ةاقناب ءرمأي

 رك ذب يشلامتلا ىلا هبتك نحشب ناكىذلا سنوي ساهلال ةباجا كلذ ناكو

 عاطا تكردتق اهلع راغأ اذا هئغيس ىذلا لاملا نم اهبف امو تاحاولا |

 ليللا مالظ تح اهئجاي نأ هاصوأو اهيلع ةراغلاب هرمأو ىشياعتلا |

 ىف لايل عضن مهياع ىفم نا دعلو قرزا نامثع دودي بكار فلالا راسف

 ةليللا اوضقف ريملاب هونأيل نويملا نامثع ذسقتأ تاحاولا نم اوبرتقاو ريسلا
 مهبانطأنأو ادج نوريثك تاحاولا بارعأ تا هونابأو دنلا ىف اوداعو

 لب ةموكحال ةيماح مهني سيلو ةيرانلا ةحلسالا مدنعو ابضعب نم ةيئادتم

 ةيراحم ةبغم قرزا نامْع فاخف رابآلا رخل سدنهمو ةطرشلل طباض كانه
 ارق تاب ىتح هتاناقم ىف فحز ثيح مهي دخ ىلع لوعف تاحاولا لهأ

 ميكدلا سنوي نا مهمبفأو ةيملس ةفصب دنلا ىف مهيلا مدقت مث مهئايحا 3

 قيرط نعرصم حتنل مداق هناو مهيح نم ةلحرم ةفاسم يلع لزان ةلقند ريما
 تجارو بارعالا عدخماف مهل نامالا لذبل هلبق نم ءاج هناو تاحاولا
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 ,اوبهذا سدنبمللو لئابقلا ءاسؤر نم اديمع رشع ةسنخ لاق مث هتليح مهيلع
 ءارولزان وه هلوّتي مبعدخم وهو هعم اوبهذو رجلا اوطتمافريمالا ةلبامل ىعم

 ناو اوعدخ مهناب اونميا كاذنيحو هلكر اهلا ىضم ىتح ةباثلا وأ ةؤيرلا هذه

 لايل عضب دعب اهونلب ىتلا هلقندىلا مهلاصبا كلذ نم دصقلا
 نيرشعو ادحاو قلطأو ميكدلا سنوي ميلبقتسا هلقند اولصو انو

 رفسلاءاثعو نم مهلانام ةدش نم ةئيس ةلاح ىف اوناكو راصتنالا ةمالع امفدم

 نامرد مأ ىلا اولسرأ مث موي ضعنو ةلي الا هلقند ىف اوثبلي مل مث ىتأجنلا

 ظفحلا ثحن

 مكاياو نحن الئاق لوقلا مهلنالأو مهيتاع ىشياعتلا يدي نيب اولثم امو

 ءاول ىلا اووضنت مل اذالف مهنم رفتنو رامكلا كرتلا ضغبن انلكو بارعا

 عدبلاب اوكحسمتو ةعيرشلااوذبن نيذلا رافكلا كرتلا اوبراحتو ةيودبما

 رثكلا لعاورصأو
 انل ردقىذلا هللا دمحتو فلس املا يلا بوتن نحن مهلوقب هوباجأف

 هيلع ىدبملا ةفيلخ هجو ةيؤرب انيلع نمو رافكلا ةقبر نم صالللا

 5 ةماقالاب مهرمأو راجتلا دحأ ىعدتسا مث هوعيابف هتعيابع مهمأ مالسلا

 دجي مهمزاول لكب رجاتلا ماقف لاملا تبي نم تابترم مهل صصخو هراد
 اروبش ةثالث مهلطام ربش بتم مهدقن اذا ناك هناف لاملا تدب انآ ءاخنو

 : نيب ,رصلاابةفأ ارلاب روهشم يخس لجروهو (هديسالا لالبلا)همسا رجاتلا اذهو

 تناك نيماع ءاهز لاملا اذه ىلع اوثكم دقو فاؤلا اصوصخو ىرسالا

 ًاوسأ ىلا ءىبس نم لقتنت اههبف ملاح

 ! لهأو ةاضقلا ةرضح هلزنم يلا ىشداعتلا ماعدتسا موي تاذ ىفو

8 
7 
١ 
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 « ممل

 ناب هربخأ ملسو هيلع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نا مهل لاقو ىروشلا
 نا هرما مالسلاو ةالصلا هيلع هناو ةيودبملل صالخالاب تئلم دق ميرا رس

 تاحاولا فاوعدصيل مبرئاشع ىلع ءارمأو ةيودبملل ةاعد مهناطوا ىلا مديعي
 تحال امل ابرطمهتدئفا تصقرف ةيرصملا ةموكسحلا نوؤوانيو ةيدبملا ةوعدب || ..

 نع نيديع اونوكيناةهاركاربظأو اوبحتناواوكب مهنكلوةاجنلا ةقراب مهل

 لوسرلاهبراشاا لاثتمالا بوجوب مهيلعحاملالا رثكي ناكىذلا يدبملا ةفيلخ
 اوباث ىتح مهب لازامو نوبحتنيو نوفسأت, ممو ملسو هيلع هللا ىلص
 أل تيودقو تايلعتلا اوقلتو ةرامالا كوكص مهل تيتكو ةعاطلا ىلا

 مهلامعأ نم اهنوبلجي ىتلا بئارضلاب هتافاوم ىف مييلع ددشو رفسلا تاقفت

 ةيرصللا دودحلا اوفلب ىتح ةاجنلاب نوقدصيال نولجو ممو نامرد مأ اورداغف

 تاروشنمو ةرامالا كوكص ةموكحلل اومفدو تامقرملا اوقزم كانهو

 سانلا فارحتاو ةيودبهلا فعض نم هيلع اوفتو امب اهوملعاو ةوعدلا

 ةلقند ةلمح نم برقلا نمزلا ىف مهتاجت تناكو اهتيغاط نع

 اهلع ةليحالبقةلقد

 تشف ىتا ةعاجملا ركذ ىلا باتكلا نم يضمامي ةلقند نع مالكلا يف انيبنثا
 ةيالوو امتراما نع ىوجنلا نمحرلا دبع لزع ركَذ ىلاو 1". ةنس اهف
 ميكدللا نب سنوي

 دبملا كلذ نم تئدنتبا ىلا سنوي ةدم ىلع مالكسلا يف عرشن انهو
 لوقنفاه رمد ىتلا ملاظملل انيبت
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 هفتح قال ثيح ىلا ىوجنلا نمحر لا دبعاهرداغو ةلّمن دى ةعاجلا تشفت امل

 ىلاهأ رجهو هل ةعيشتم تناكى تلا بازحالا رمأ فعض ( ىّسوط ) ىف

 دودحلاةيريدمداليباو ملل ثيح ملظلا هجو نم نيراف مهناطوأ ةيلامثلا ةلقند
 طسوالانادوسلا ىلاهأ نم مهلص أن ذلا ةابملا لك لزع دق سن ويناكو

 مهلدب هديبع نم ايباج نيعبس وحن نيعو ةراقبلا نم اونوكيملنيذلا ىأ
 , ةيرضلان أب اتكلا اذهنم رم ايفانركَّذ دّمفجارملا ةيابج ةقيرط امأ

 دالب تناك مو ةيراقعع تناكر صمةعاط تحن نادوسلا لوخد ذنم ةلقئد ىف

 فانصالاةددعتم ىهىتلا اييوللاو ةرذلاو حمقلا امتالصاح نمو ةبصخ ةلقند

 ةيابجل سنوي عرتخا دقف فيداوشلاو قاوسلاكت اللاب اهيرو رقلا ادع

 ةعرزملاىلا بهذي ىباجلانا ىهو ( صيرختلا ) اهامس ةقيرط بوبحلا ةبيرض
 ىذلا صيرختلا فصن ةيدأتب عرازلا مزليف اذك غلب اهلوصحم ناردقيو

 لكنع ىديجم لاير ةيدأتب عرزلا بحاص مزلب مث لوصحملا ىثلث نع لقبال

 ىباجال ىه لب لاملا تيبل تسيل ةبيرضلاهذهو هتيدات بولطملا نم بدرأ
 غلبت" ةعارز لك نم نوبلطي ؛وناكم هنأ كلذ ىلع دزو (لماملاةفايض) اهنومسيو
 أ لوصحملا ناك اذا نبتلا نمت ةميق تالاير ةرشع وحن لقاف نينادف اهتحاسم
 ءايبوللا نم ناك اذا روذجلا وأ ةرذلا نم ناكاذا صوبلا نمت ةءيقو احق

 لك ددجتتو ميكدلا سنوي ريالا ءاذغل ىجت يرخأ ةبررض كانهو

 لاطرا ةرشع نع لقتال ىهو مانغالاو ىلسملا ةبيرض ىهو ةئالث وأ نيربش

 لقأو ممدنع عمتجيام ريمالل ابياج نوعبسلا لسريف ةعرزم لك نع نيفورخو
 مانغالا نم سار ةئامو نمسلا نم اراطنق نورشع كلذ نم لضصحتيام

 لاملا تيب راسعاهيبساماهنمةريثكف ديق تحن لخدنال ىلا يئارضلا امأ ٠
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 ثوعبلا تاقفتو هل ىدؤي لاما نم ردق صخشلك' ىلع هببس برضي ىذلا
 رصح تحن ل خدت نأ نم لجأ ىهو ايارسلاو أ

 نوامحال ,بنافرخ الن اكم نم شيواردلا نم ةيرس وأ شيج رفاس اذاو

 يف ةيشالا ناطق نوحبذبو نواكحأبو نويبن, لب مسهباودل افلعالو ةريم
 نوديريام نيو مهني ةلوليماوأ مهعنم نيلهالا نم دحأ عيطتسمالو تاقرطلا

 | مهيدبأ تقلطناو دالبلا تاريخم هيلاومو سنوي رئاتسا كلذ رثآ ىلعو
 نوني لظلا اذه لاقثا تحن نولهالا تابو سانلا لاومأ يف

 رئاارمحلا حاكت اولحتساو ضارعالا ىلا مهيديأ سنوب ىلاوم دم دقو

 5 عبرأ ني رثكلا مهتم دحاولا دنع دج تنكف نيملا كلمب تايلسملا ١

 نيدلا خيش هنباو بوعي هيخاو يشياعتلا ىلا ناسحلا ءاسنلاب نوثعبي اوناكو

 ةراقبلا ءاربك 0

 أ ىلوو ىثشياعتلا هلزع مث تاونس ثالث ةلاملا هذه يلع سنوب ثكمو

 ' |ريثك ائيش انركَذ دقو روفراد ع اريمأ ناك ىذلا لقز دلاخ دمحم هلدب

 | نكلو مهنم ليقند هنال نييلقندلا نع ةأطولا فيفخم يف عرشف هّنريس نم

 ءاوتسالا طخ يللا ىنن مث نجسو ةنس دعل لزع ثيح لطت ملهتدم

 كلذك ث كموابعدتبا ىتلا ملاظملا لكت داعو ةيالولا ىلا سنوي ديعأ دقو

 روهش ةمضي الع هللا لام ى
 ناكو ىثياعتلا اهنم ىتلا ( ةشياعتلا) ةليبق نم هلصأ اذه سنويو

 افيحت :اليئبط ه.سجو ادج ةماقلا ريصق تاكو ىثياعتلا مال اجوز
 عاجش كلنا هل نولوتيف سانلا هينأي ةءارقلاو ةباتكلا فرميال ايمأ ناكو

 اهيلارافنز نمبعرت كلهجو خيمالم ناو كنم عزفت اهماجلا ىف دوسالا ناو
 لل د ا ا
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 ءانثلا اذه نم خفتنيف اع زف سائلا ت وعمر دنولو رصم كيسا ركذ اذا هاو

 لوقيإممتعمسامأ مهل لوةيفنيريشملاولاجرلا نم هلوح نمل تفتليو بذاكتلا
 مهمادقأ ىلع نوفقيف لجرلا قدص لهو لوقيف انعمس نولوقيف لجرلا اذه

 ىلاو سمشلا ىلع ًاليلد انم بلطنا ريمالا انديساي نيلئاق مهتاوصأ نومفريو |

 ةميزعو ةعاجش دوسإلا قوف تناو دحأ اباهجيال ىلا كتافص ركتت ىتم

 ريطيف هنموندلاو ههجوةيؤر نم نيديدش عورو لجو ةلاح يف مهنا نوفلحيو
 مني مث ضارعتسالل نيلتاقملا ةوعدو لوبطلا برضب لاملا يف ىمأيو !رورس
 هلاوقأ اودبا نيذلا ىلعو ىنثا يذلا لجرلا ىلع للملاب

 سم ةنسهنبج ربظ دقو برح ىف ةبقنع رك ذي مل نابج هنا عماذه
 قرش ( عملا ) هلييبق ميعز مالك نب ركاسع لاتقل ىشياعتلا هذمتأ ال
 قثب امادقم اسراف اذه رك أسع ناكو ةيودهملا ةعاط ملخ امل نافدرك

 لوقيوهنم قتخم سنوي زرابيل لم الك ن اكو لاطبالا حزحزيو لاجرلا فوفص ا
 قاعتيف هيلع مجهيسهناب رهاظتي مث قشلا اذهزرابا ىف وكرت نا مكي .هلوح نمل

 يلع مكل هتلدنلل هتزرابمل ىنومتكرتول امأ الثاق عجريف هنبادب ساننلا
 ضرالا هب دلجاو هجرس سوبرق نم هفطتخا تنك لب حالس ريغ ضرالا

 تهنثا ثيح عمجلا نيب برملا اهيف تبشن ىتسا مايالا لوط هلاح اذه ناكو
 ةعاطلا ىلا هموق ةدوعو رك اسع لتقب

 دحاو سيحرمأ اذا ناكهناف جرح الو امهلع ثدحف هتظاغو ةتويق اما

 نجسلا لبي ىتح طايسلاو يصعلاب هبرضو هب ةطاحالاب هديبع نم نيسحخ رمأ
 نجسلاو ريمالا لزنم نيبام ةفاسملا ىأ ( ةقرفلا ) ةداعلا هذه نو.سل مهو

 قيرطلا ىفوهو هيلع يضع لبايح نوجسملا لصيال دقو نيليم نع لقتال ىهو ||:
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 فشلا

 داوقلا راغص دحأ نيمالا نب ىلع نجس رمأ سنوي نا ةاقثلا دحأ ىل لقنو
 اذهه ىف ارارم هانركَذ ىذلا نادوسلا ءالع سيئر نيمالا دمحم خيشلا نباو

 اوملب ىتح (ةقرفلا )هنويرضي اوذخأو ادبعزوسمخو ةئئام هب قدحاف باتكلا

 دعنو هتايح نم اوسنيف أيش ىعبال ةليلو اموب ثكمو هيلع ايشغم نجسلا هب
 عقوو هنم بارتقالا ىلا عرساف فيفط نذل نجلاىلا اضنألقانلاب رمأ مايأ

 نا كيلا لسوتا ريمالا ىديساي هل لاقو هنطب ىلع اةكتاو ضرالا ىلع
 ىف ينوبرضي نأ سارملا ىلع رانحت مث كمامأ ( ةقرفلا ) ىبرضب رمأت
 لاقف فاخأ ال نيكل اقف ةقرفلا نم فئاخ تنأأ لاقو كحضف قيرطلا

 ىالومو ىدسملا ةفياخو ىدهملاو لوسرلاو هللا ىلا تبت لاقف بوتتأ هل
 . فخم الو ضملاف كنع توفعدق لامف سنوي

 ةمخشضلا تادلهما ابسنال ىتلا سنوي رابخأ نم ريثك نم ليلق اذه
 هتلماعم ءوسو هفيح نم نويلقندلا هيساقي ناكام ىلع ةلالدلل هاندروأ

 أ تناكو.امتلب ارفق مهيضارأث سمأو ناكل عابرأ ةثالث وحن كله دقو

 ىوكشلا مهيدجتالفهلامتروج نم ةملظنم ىشياعتلا يلا اعابت صخشن مدوفو
 | ةصالخلاو نيملظنملاب لككو نيكاشلا نجسن ناك اما ريثكو مظنل مهعفني الو
 مذاقناىلامتَّللا دارأ ىتح ىولبلا رم ىلع اوربصو يوكشلا نع اوعطقنا مهلا

 نيمومذم اهنم اوجرفت اهنع شيواردلا تلجأو ةلقند ىلع ةموكسلا تلمخ
 ليبسلاءاوسمىلا ىداهلاهللاو هناكم ىف كلذ ركاذ ىت أيس كنيروحدم

 ىشياعتلا عم برقعلاةلآسمركذ
 ا عوناصوصخو روصتلا قوف ةرثكب ةماسلا تارشملا نامرد ماب دجوي

 يناث نادولا ه«4+»
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 عرز اهف سيل ةيرب ةيودهملل ةمصاع اهذاختا لبق تناك اهمال براقعلا

 الا برقع هتعسل نم ةاجن ليحتسو ةراجملاب ةوسكم اهضرأو عرضالو
 اييذو ايسر نيام لوط خيا تيأرام اريشكو ةريغص تناك اذا

 ارتمتنس نير شع

 ةريبكت دهب رصلاف برغلا ة ةالصصل يثياعتلا فقو موب تاذ ىفو
 ةحئافلاةءارقرركيرراصو عاتراف هوحنبدت ايرّمع باتكلامأ أَ ءارقو مارحالا

 ىف افوقو اولظ لب هدصق اومهغي ملف نيلصملا نم هفلخ نم ىلا هديب ريشبو
 نم ىوق ببسل الا ةحمافلا ةءارق رركي م هنا اوكردا مهنكلو ةالصلا

 ةلاح ىف هتْلو ةالصلا هسارح دحأ ( ريبزلا جاحلا ) وعدملا عطقف بابسالا

 ىلا هديب راشاف هئازاب فقوو برّملا نم ديدشلا عزفلاو بارطنضالا

 ديدش لجخ ىفوهوةميلستب ةالصلا نم جرخ ىشداعتلا نا مث ابلتمف برقملا
 | هنيبج قرعلا للب دقو ابرطضم سل دحلا اذه ىلا هنبج سانلا داقتعا نم

 ةبوذك ١ عضوب كلذ نم صلختلا ىلع مزع اليلق هدشر هيلا باث نا دلو
| 

 .اهصن اذه ةبطخ سانلا ىلع قلأو سلج ثيح ةيارغلا ةياغ ىف
 / ىف لوخدلا ىلعرسجت مل برّملاهتاه نامالسلا هيلعىدبملا باحصأأياوملعا

 ليصل لوسر نا ريغةكيشو تناكى نايحءاضقنا ةعاسنال الا ةروصقملا هذه

 قوربخاو ةظحالا هذهىفاورضح مالسلا|مميلع رضح او يدبملاو 00

 ريخأتلا اذه ىلا ةديدش ةجاح يفةمالا نال ىتينمريخأتلجوزع هللا اولأس مهن

 اهناف ىلع اهنامالع تربظ ىنلا ةشهدلا امأ . برتملا هذه لقب 9

 اوفرصناو ينوعدو ىت> اهم ىتنوربخم اوناك ابي مرأبخا نكحيال رارسأ ةجيقن

 ءادبشلا نموبف ارمهف ريبزلاجاحلا هلا مهل تحت راشا اوبةفت لف مكيلا ترشاف

 تت ا ري 7ااااا_صورصحدحححتححححمب
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 يمس ١

 وحن ثكحمو هلثم هللا كلج يدبلا باحصأ ةريخ نمورابكلا
 ىلوالا ةعاسلا رخآ يف الا برغملا لصي ملو ةفارللا هذه رقي نيتعاس

 ليللا نم
 ايف انركذ دقو لايتحالاو قلقلا ريثك لجر هناف اذه ريبزلا جاحلا امأ

 نكلو ءارآآلا هنم دتسو هتفالخ ةيادب يف هرواشن ناك ىثياعتلا نا ىغم
 هتنايخ روهظل نيماعل هتفالخ دعب هلاومأ رداصو هبكت ثيح لطت ملهتدم

 دقو فراضقلا ىلع ةيودبملل الماع ناكح يذلا ىننرطلا هللا دبع همع عم

 ايابخ اورهظيل اوبذعو اوسيحو اضيأ هبراقا رئاسوروكذملا لا دبع بكن

 مهلاومأ

 ناك امل ىثباعتلا دنع ىب ىثو اذه قيرطلا هللا دبع نا تركّذ دقو
 تحصن ثيحاذه يلع هتأفاك د قوءاوتسالا طخىلاهثدوارد عم يذافتا يوني
 ةراقبلا هبراقأ ريغ ىلوبال نأ ىشياعتلا

 ىلادمي مل هنكل هحارس قلظا مث ماعوحن انوجسم ريبزلا جاملا ثكمو

 لوالاهتلزنم

 هيلع يدبملا ةفيلخاي كيبل ) الئاق هتوص مقري ىشياعتلا هادان اذا ناكو

 ةفيلخ ةبيه نأك همسج ىف بارطضالاو هتوص ىف ريثتلا رهظي مث( مالسلا
 نم هقالطا دمب ثكم دقو هارتعا ام امهنع أشن ناذللا امه هايحم رونو يدهملا

 ةثداح دب الا ىلوالا هتلزئم ىلا هدمي مل يذلا ىشياعتلا نم اوذجم نجسلا

 حتف لبق هفنا فتح ىفوت ًاريخأو بابلا اذه يف اهانحرش ىتلا برّعلا

 ىددحا ىلع ىثباعتلا لبق نم ائيمأ نيرطلا ميحرلا دبع هوبأ ناكو نامردمأ

 ةيبرهلا تادعلاو ةريخذلا اهب عنصت يتلا ةيبرلا شرولا
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 م« مسو

 | اقبل يع يثبت مزع ىوق يذلا وهاذه ديزل جاحلا ناف ةلمجابو

 ! ابيصن دخأ, نا نم هتفالخ ةيادب ىف هيلع امزاع ناك امع هاثثو نامرد ماب
 نادوسلا برغي هتلود سسؤيو نامرد مأ رداغيو ةحلسالا نم

 * نودرغو رتثتك يدي نيب نادوسلا باتك نم ىئاثلا ءزجلا ىهتلا
 « ةلقند ةلمحي ءدبلا هلوأو ثلاثلا ءزملا هيلو »

 ةموت نوكت باتكحلا اذه نم ةخسن لك)

 ( اذه وه يذلا فاؤملا مخي
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